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O P I S  T E C H N I C Z N Y
Modernizacji II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie 

Dolnośląskiego Centrum Onkologii
ARCHITEKTURA

 I.        Dane   ewidencyjne :  
1. Obiekt Dolnoślaskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Budynek „B” - II piętro

2. Adres: Wrocław pl. Hirszfelda 12

Działka 9, AM-23 obręb POŁUDNIE

3. Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12

4. Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

II.        Podstawa opracowania i materiały do projektowania  
1. Uzgodniony z Inwestorem projekt budowlany z lipca 2011 roku

2. Zatwierdzony projekt budowlany

3. Projekty branżowe

Niniejsze  opracowanie  należy  rozpatrywać  łącznie  z  projektem technologii  medycznej 

oraz projektami branżowymi: konstrukcji, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych oraz inst. 

gazów medycznych.

4. Obowiązujące przepisy i NTP

III.      Charakterystyka ogólna budynku  

1.Kubatura ogółem    30298,57 m3

2.Powierzchnia zabudowy      1206,73 m2

3.Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych projektem      1268,11 m2

w tym piwnice          17,35 m2

II piętro      1104,69 m2

klatki schodowe oprócz poziomu II piętra,                102,60 m2

pomieszczenia wieży w poziomie poddasza                43,47 m2

4. Ilość łóżek (na II piętrze)           50

5.Ilość personelu (na II piętrze)          ogółem 22 osoby

IV.       Opis inwestycji   
Na działce u zbiegu ulic  Kruczej  i  Zielińskiego we Wrocławiu zlokalizowany jest 

budynek  szpitalny  „B”  będacy  przedmiotem  opracowania,  należacy  do  zespołu 



Dolnośląskiego  Centrum Onkologii.  Cały  zespół  szpitalny  leży  w  strefie  ochrony 

konserwatorskiej 

Budynek został wybudowany pod koniec XIX wieku. W czasie działań wojennych 

częściowo zniszczony i  odbudowany po wojnie  w latach  50-tych  XX wieku.  Jest 

najstarszym  obiektem  w  zespole  DCO. Budynek  ten  jest  obiektem  szpitalnym, 

trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem.

Na parterze budynku znajdują się obecnie pomieszczenia zakładu radiologii (tomograf 

komputerowy), radioterapii ( symulatory), oraz oddział łóżkowy.

Na I piętrze znajdują się obecnie oddziały łóżkowe.

Na II piętrze po modernizacji  będą się znajdowały dwa oddziały łóżkowe (łącznie 

50 łóżek)

W przestrzeni poddasza są zlokalizowane urządzenia wentylacyjne oraz maszynownia 

dźwigu. W wieży (zawierajacej dwa poziomy) znajdują się pomieszczenia poprzednio 

użytkowane jako sekretariat medyczny i pokój lekarski. 

W  poziomie  piwnicy  (zagłębionej  około  1,5  m  poniżej  terenu)  mieszczą  się 

pomieszczenia  diagnostyczne  zakładu  radiologii,  działu  diagnostyki  obrazowej, 

pracownie  USG,  EKG,  zakładu  brachyterapii,  szatnie  personelu,  pacjentów  oraz 

pomieszczenia  techniczne:  (hydrofornia,  węzeł  cieplny,  rozdzielnia  elektryczna, 

warsztat).

Budynek  posiada  trzy  klatki  schodowe,  z  czego  dwie  prowadzą  na  zewnątrz 

i obsługują wszystkie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę – w tym jedna również 

poddasze; trzecia klatka wewnętrzna łączy komunikacyjnie parter z II piętrem.

Budynek wyposażony jest w trzy dźwigi: w tym dwa szpitalne, jeden nowy z 2005 

roku  dostępny  z  poziomu  terenu  do  II  piętra,  drugi  przewidywany  do  wymiany 

obsługujący poziomy od piwnicy do II piętra, oraz mały towarowy dźwig dostępny 

z poziomów podestów klatki K1.

Celem opracowania jest modernizacja II piętra i przystosowanie go na potrzeby dwóch 

oddziałów łóżkowych, wymiana dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w duszy klatki 

K3., zapewnienie ochrony pożarowej oraz cieplnej.

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu 

oraz użytkowania obiektu budowlanego.

V.        Opis rozwiązania funkcjonalnego:  
II piętro podzielono na trzy odrębne części. Dwie zawierać będą oddziały szpitalne 

łóżkowe, trzecia stanowić będzie część wspólną dla obu oddziałów. Modernizacja II 

piętra prowadzona będzie w czasie funkcjonowania pozostałych kondygnacji. W celu 



usprawnienia  prowadzenia  prac  budowlanych  kondygnację  tą  podzielono  na  dwie 

części A i B. Część A zawiera pomieszczenia oddziału I , klatką schodową K1, część 

pomieszczeń wspólnych dla obu oddziałów takie jak gabinety ordynatorów, pokoje 

lekarskie  ,  kuchenkę  oddziałową,  sekretariat,  pomieszczenie  wieży.  W  części  B 

znalazły się pomieszczenia oddziału II, klatka schodowa K2 oraz hol gówny, wraz 

z pomieszczeniami przyległymi należącymi do części wspólnej.

Oddział I

W północnej części budynku zaprojektowano oddział szpitalny 30 łóżkowy. Na ten 

cel zaadaptowano pomieszczenia po bloku operacyjnym oraz po oddziale łóżkowym. 

Oddział ten mieści pokoje chorych w większości bez łazienek.

Większość pokoi zaprojektowano jako sale trzy łóżkowe.W obrębie oddziału będą 

jednak zlokalizowane również dwa pokoje dwu łóżkowe, jeden cztero łóżkowy oraz 

jeden  jedno  łóżkowy (pokój  wzmożonego  nadzoru).  Sala  jedno  łóżkowa,  została 

wyposażona  w  indywidualny  węzeł  sanitarny.  Znajdować  się  będzie  ona 

w bezpośrednim sąsiedztwie  punktu  pielęgniarskiego  i  zostanie  przeznaczona  dla 

pacjentów  w  stanach  ciężkich  wymagających  wzmożonej  opieki.  Obserwację 

i opiekę ułatwi bezpośredni wgląd do pokoju z punktu pielęgniarskiego. Sale chorych 

przeznaczone dla dwóch pacjentów i jedna cztero osobowa będą posiadały własne 

węzły sanitarne.

Na oddziale zaprojektowano obok pokoi chorych :

- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy,

- łazienkę pacjentów leżących z możliwością umycia pacjenta na specjalnym łóżku 

do mycia lub wózku inwalidzkim,

- pomieszczenia higieniczno - sanitarne pacjentów, 

- brudownik.

Ze  względu  na  szczupłość  powierzchni  zakłada  się,  iż  brudna  bielizna  będzie 

przechowywana w magazynie brudnym zlokalizowanym w części ogólnej, a czysta 

w szafach znajdujących się w magazynie czystym.

Oddział II

Przewiduje  się  oddział  20  łóżkowy,  zlokalizowany  w  południowym  skrzydle 

budynku.  Zawierać  on  będzie  pokoje  łóżkowe  z  łazienkami  zlokalizowanymi 

generalnie przy pokojach chorych. Zaprojektowano dwa pokoje 3 łóżkowe z czego 

jeden pozbawiony jest własnego węzła sanitarnego, dwa pokoje 4 łóżkowe i jeden 



5  łózkowy  z  własnymi  węzłami  sanitarnymi  oraz  jeden  pokój  jedno  osobowy 

(wzmożonego nadzoru) wraz z własnym węzełem sanitarnym, 

Na oddziale zaprojektowano obok pokoi chorych :

− punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,

 - gabinet diagnostyczno - zabiegowy, 

− łazienkę pacjentów, 

- pomieszczenie sanitarne, 

- brudownik. 

Ze względu na konieczność wydzielenia klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej, 

projekt przewiduje stworzenie nowego korytarza, omijającego klatkę K2 który będzie 

stanowił komunikację wewnętrzną oddziału. 

Część  wspólna  oddziałów zlokalizowana  została  w  centralnej  reprezentacyjnej 

części  obiektu.  Takie  rozwiązanie  ogranicza  możliwość  wchodzenia  osób 

postronnych  do  części  łóżkowych  które  dodatkowo  wydzielone  są  drzwiami. 

Przewidziano tutaj pokoje lekarskie wraz ze stacjami planowania leczenia, gabinety 

ordynatorów,  sekretariat  medyczny  wspólny  dla  obu  oddziałów,  kuchenkę 

oddziałową obsługująca oba oddziały (zakłada się dostawę posiłków przewożonych 

na  wózkach  w  zamkniętych  pojemnikach  ogólnodostępną  windą  bezpośrednio 

z  terenu),  pomieszczenia  sanitarne  personelu,magazyn  czysty  i  brudny  oraz 

pomieszczenie porządkowe.

Hol  główny  bogaty  w  elementy  dekoracyjne  architektoniczne  stanowić  będzie 

miejsce centralne całego II piętra.

VI.      Zakres projektowanych prac obejmuje :  
- zamknięcie istniejących klatek schodowych ewakuacyjnych drzwiami pożarowymi 
- wymiana balustrady klatki K2
- podwyższenie balustrady klatki K1
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej klatek schodowych płytami pożarowymi
- zabezpieczenie okna na klatce K2 na spoczniku między I a IIpiętrem
- wykonanie klapy oddymiajacej na klatce K1, oraz okien oddymiajacych na klatce 

K2
- zabezpieczenie zejścia do piwnicy na klatce K1
- wymianę  istniejącego  szybu  oraz  dźwigu  elektrycznego  w duszy  klatki  K3  na 

nowy szyb i dźwig hydrauliczny
- likwidację otworów do dźwigu towarowego na każdym podeście klatki K1

piwnica

- wydzielenie przedsionka pożarowego przd dźwigiem
- wydzielenie pomieszczenia na maszynownię dźwigu hydraulicznego i zamknięcie 

go drzwiami pożarowymi EI60
- zamknięcie  istniejących  pomieszczeń  rozdzielni  elektrycznej  oraz  hydrofornii 

drzwiami pożarowymi EI60



- zamknięcie drzwiami pożarowymi EI60 korytarza prowadzącego do pomieszczeń
diagnostycznych

II piętro

− wydzielenie w cześci północnej budynku z pomieszczeń po bloku operacyjnym  
strefy pożarowej i zamkniecie jej drzwiami pożarowymi o odporności EI60

− wydzielenie przy klatce K1 następnej strefy pożarowej i zamknięcie jej drzwiami 
o odporności EI60 

− skucie istniejących posadzek
− skucie istniejących okładzin ceramicznych na ścianach
− docieplenie  wszystkich  ścian  zewnętrznych  i  stropu  wełną  mineralną  od  

wewnętrznej strony za wyjątkiem holu głównego
− zabezpieczenie okien w pomieszczeniach o wys. parapetu mniejszej niż 85 cm
Oddział I

−  wydzielenie  z  pomieszczeń  po  bloku  operacyjnym  pokoi  chorych  wraz  z  
łazienkami

− wydzielenie nowych sanitariatów dla chorych
− zaprojektowanie  pokoju  1-łóżkowego  wraz  z  łazienką  z  pomieszczenia  po  

kuchence oddziałowej i z węzła sanitarnego
− modernizacja istniejących sal chorych
− wydzielenie pomieszczenia brudownika
− zaprojektowanie gabinetu zabiegowego
− zaprojektowanie  pokoju  przygotowań  pielegniarskich  wraz  z  punktem  

pielęgniarskim
Część wspólna

− zaprojektowanie sekretariatu medycznego oraz kuchenki oddziałowej z gabinetu  
ordynatora i sali chorych

− zaprojektowanie gabinetu ordynatora i pokoju lekarskiego w miejscu sal chorych
− modernizacja istniejącego pokoju lekarskiego
− zaprojektowanie gabinetu ordynatora w miejscu dyżurki pielęgniarskiej
− likwidacja przepierzenia w holu głównym
− wymiana balustrady na podeście w holu głównym, oraz podniesienie wysokości  

istniejącej kutej ozdobnej balustady
− zamknięcie wejścia na poddasze drzwiami pożarowymi EI30
Oddział II

− wydzielenie wewnętrznego korytarza poza obrębem klatki schodowej K2 
− zaprojektowanie nowych sal chorych wraz z węzłami sanitarnymi 
− wydzielenie nowych sanitariatów dla chorych
− zaprojektowanie  pokoju  1-łóżkowego  wraz  z  łazienką  z  pomieszczenia  po  

kuchence oddziałowej i z sekretariatu medycznego
− wydzielenie  z  gabinetu  ordynatora  pokoju  przygotowań  pielegniarskich  wraz 

z punktem pielęgniarskim
Pomieszczenie wieży nie nadaje się ze względów pożarowych i bhp na stały pobyt 
ludzi.  W pomieszczeniu w poziomie  poddasza przewidziano zlokalizowanie  central 
klimatyzacyjnych.

VII.     Prace rozbiórkowo - wyburzeniowe  
a) piwnice:

- likwidacja konstrukcji stalowej istniejacego dźwigu i szybu 



- wymiana istniejacej stolarki zamykajacej wejście do piwnicy z klatki K1
− wykonanie  otworów  w  stropie  i  ścianach  pod  wentylację  grawitacyjną 

w sanitariacie
− skucie tynków w pomieszczeniach maszynowni i przedsionka pożarowego
- poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia maszynowni
− wymiana ślusarki drzwiowej w pomieszczeniach hydrofornii, rozdzielni 

elektrycznej
− dla  poprowadzenia  instalacji  gazów  medycznych  strop  podwieszony 

w korytarzu oraz płyta gk do rozebrania i naprawy
b) parter:

 - likwidacja konstrukcji istniejacego dźwigu i szybu
 - wymiana istniejącej stolarki zamykającej wejścia z klatki K1 i K2
 - rozbiórka balustrady klatki schodowej K2
c) I piętro:

- likwidacja konstrukcji istniejacego dźwigu i szybu
- wymiana istniejącej stolarki zamykającej wejścia z klatki K1 
- rozbiórka balustrady klatki schodowej K2
d) II piętro

- rozbiórka istniejących ścianek działowych z cegły 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i poszerzenie istniejących
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
- wymiana istniejącego okna w klatce schodowej K2 na okno oddymiające
- wykucie nowego otworu dla dodatkowego okna oddymiającego na klatce  

schodowej K2
- likwidacja otworów wentylacji grawitacyjnych w pomieszczeniach gdzie  

zastosowano klimatyzację
- likwidacja stalowej konstrukcji istniejacego dźwigu i szybu
- wykonanie otworów w ścianach i stropach pod klimatyzację
- skucie wszystkich posadzek wraz z podkładem
- rozbiórka balustrady klatki schodowej K2 i zamykającej podest klatki K3
- wykonanie bruzd pod wentylację grawitacyną
- wykonanie przebić w bruzdach pod instalację sanitarną , co i elektryczną
- rozbiorka ścianki z pcv w holu głównym
- demontaż istniejących stropów podwieszonych w obrębie pom.II/48, II/49, 

II/50, II/51,I I/52, II/2, II/5, II/6,częściowoII/4, II/60, II/58, II/59 
- demontaż istniejących parapetów z pcv oraz skucie istniejących z płytek  

ceramicznych
- skucie ze ścian okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach II/12,  

II/13, II/14, II/15, II/16, II/17, II/18, II/19, II/56, II/52, II/51, II/50, II/49,  
II/42, II/2, II/4, II/5, II/6

- skucie wszystkich tynków na pozostałych ścianach
- rozbiórka ścianek z luksferów (76 x 200 cm) w pomieszczeniach II/46,  

II/43, II/45, II/38
- likwidacja betonowych fundamentow w pomieszczeniu II/15
e) poddasze:

- wykonanie otworu nad klatką schodową K1 pod klapę oddymiającą
- rozbiórka ścianek w pomieszczeniu wieży
- rozbiórka stropu podwieszonego w pom. wieży
- demontaż okien w pomieszczeniu wieży
- zeszlifowanie podkładu posadzki



- skucie istniejących tynków w pomieszczeniu wieży
- rozbiórka  fragmentów  dachu  w  miejscu  wyprowadzenia  kominów  

wentylacyjnych
− demontaż istniejących wywiewek kanalizacyjnych z blachy

IX.          Rozwiązanie konstukcyjno- materiałowe  

1. Ściany działowe projektowane:
 - przy zamknięciu klatek schodowych o grubości 12.5cm z płyt gipsowo

- kartonowych - GKF Norgips REI60 na stelażu stalowym o szerokości 

10 cm z wypełnieniem wełną mineralną gr 5cm

 - oddzielenia pożarowego REI120 gr 14 cm np. Promatect H na szkielecie 

stalowym o profilu nośnym 10 cm z wypelnieniem płytą z wełny mineralnej 

obłożona obustronnie płytą Promatect H gr 2 cm

 - gipsowo-kartonowe gr. 12,5 cm, 10 cm na stelażu stalowym np. wg RIGIPS 

o profilach nośnych o szerokości odpowiednio 7,5 cm oraz 5cm, 

obłożonych obustronnie płytą gipsowo- kartonową 2 x 1,25 cm ( w 

pomieszczeniach mokrych płytą wodoodporną) wypełnione wełną 

mineralną gr . 7,5 cm, 5 cm,

W miejscu montowania przyborów sanitarnych wykonać stelaże wzmacniające wg 

systemu Geberit.

Ścianki instalacyjne wg systemu Geberit gr 17,5 cm,20 cm, 25,5 cm, 31,5 cm, 39 

cm gipsowo – kartonowe na profilach stalowych obustronnie obłożone podwójną 

płytą g-k

Przed  pełnym  zamknięciem  ścianek  należy  wykonać  wszystkie  instalacje 

prowadzone wewnątrz ścianek.

Przy otworach drzwiowych wykonać wzmocnienia poprzez wprowadzenie profili 

pionowych

W  sanitariatach  ogólnych  ścianki  typu  LTT do  wysokości  220  cm z  drzwiami 

o szerokości 80 cm ( należy wykonać z płyt odpornych na wilgoć i ścieranie np. 

płyty wiórowe obustronnie laminowanej), mocować 15 cm nad podłogą, drzwi do 

kabin  wykonać  z  tego  samego  materiału  w  ramach  danego  systemu.  Sanitarne 

ścianki  działowe  obramowane  są profilami  ze  stopów lekkich,  zabezpieczonych 

anodowaniem  lub  pokrytych  metodą  proszkową.  Konstrukcja  modułowa, 

mocowanie do ścian i oparcie na posadzce na nóżkach podporowych- w ramach 

danego  systemu.  Ścianki  muszą  mieć  odpowiednie  atesty  i  dopuszczenia  do 

stosowania w budynkach służby zdrowia



− Ścianki przy przejściach instalacji z płyt gipsowo – kartonowych GKF1 (płyty 
wodoodporne  2x1,25  cm).  Na  poziomie  rewizji  i  zaworów  na  płytach 
zamontować szczelne drzwiczki rewizyjne.

− na parterze na klatce K2 ścianka zamykająca wejście do piwnicy – murowana 
z cegły pelnej  gr 12 cm, oraz oraz ścianka typu Promatec H gr, 6,6 cm na 
stelażu stalowym gr 5 cm obłożona płytą typu Promatec gr 0,8cm spełniającą 
REI 60

2. Zamurowania 
Z cegły pełnej  grubości  12 cm i   25 cm na zaprawie  cementowo – wapiennej 

Rz=3MPa

3. Schody K1 i K2

− istniejące   –  płyty  biegowe  i  spocznikowe  masywne  oparte  na  stalowych 

belkach policzkowych i podestowych;

Wykonanie  zabezpieczenia  stalowych elementów konstrukcji  schodów podestów 

i spoczników do odporności R60 – płytą mineralną typu Promatect -H gr 2cm, 

4. Nadproża
Projektowane z belek stalowych wg konstrukcji

5. Kanały wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej
Częściowo  wykorzystuje  się  przewody  wentylacyjne  istniejące  (w  skrzydle  

południowym).  W  pozostałej  części  budynku  przewody  należy  wykonać 

z pustaków keramzytowych typu Schiedel o przekroju otworu 12x17 cm (20x25), 

ustawiając je na stropie poddasza i obmurowując cegłą pełną gr 12 cm. na zaprawie 

cementowo-wapiennej.  Przewody  wyprowadzić  ponad  połać  dachową 

i  zakończyć  czapkami  kominowymi  żelbetowymi  6  cm,  zbrojonymi  krzyżowo  

prętami Ø 6 co 15 cm ze spadkiem poprzecznym. Czapy kominowe(ze spadkiem 

i kapinosem) wykonane z betonu B15 . Nad dachem kominy otynkować tynkiem 

cementowo-wapiennym.  Wloty  boczne  kanałów  zabezpieczone  siatką  stalową,  

plecioną z drutu Ø 3 mm. Poniżej stropu II piętra kanały wentylacyjne wykonać 

z  kształtek  stalowych  w  bruzdach  ścian,  zamykanych  płytą  GKF.  Wloty  do  

kanałów  wykonać  na  wys.  max.  15cm  poniżej  poziomu  stropu  lub  sufitu  

podwieszonego  i  osadzić  w  nich  wentylatory  łazienkowe  z  wyłacznikiem  

czasowym. Przy wejściu do kanałów wentylacji  grawitacyjnej  z pomieszczenia  

maszynowni i z szybu dźwigowego osadzić kratki wentylacyjne. Pod montaż nasad 

i podstaw pod wentylatory należy uformować płaską powierzchnię czapy a otwory 

wentylacji  wykonać  pionowe  przez  czapkę.  We  wszystkich  pomieszczeniach  

zaprojektowano  wentylację  wyciągową  mechaniczną  lub  klimatyzację  wg 



wytycznych  technologicznych  oraz  obowiązujących  przepisów.  Nawiew  powietrza 

realizowany  będzie  przez  kratki  w  drzwiach  o  pow.  netto  min.0,022  m2,  nawiewnik 

okienny w pomieszczeniu II/11 lub poprzez kanały wentylacji nawiewnej mechanicznej. 

Przejścia  poziome  wentylacji  pomiędzy  pomieszczeniami  wykonać  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej obudowane wełną mineralną gr 5 cm i płytą 2 cm ognioodporną np. Vario 

Grubas wg Rigips.

6. Dźwig osobowy szpitalny
Ze względu na ograniczoną wielkość szybu i głębokość podszybia zaprojektowano 

dźwig  z  napędem  hydraulicznym  Q=  1000kg,  (z  maszynownią  w  poziomie  

piwnic)obsługujący 4 przystanki.

W piwnicy w podszybiu istniejącym wykonać dodatkowo  izolację oraz płytę pod 

konstrukcję  dźwigu  wg  projektu  konstrukcyjnego.  Szyb  o  konstrukcji  stalowej 

zostanie  obudowany szkłem bezpiecznym  gr.  6  mm w profilach  aluminiowych. 

Mocowanie obudowy do konstrukcji systemowe. 

Nad  szybem  w  płycie  zelbetowej  wykonać  otwór  12  x  17  cm  i  wymurować 

z  pustaków  keramzytowych  komin  wentylacyjny  wyprowadzony  ponad  dach 

i  obmurowany  cegłą  pełną  gr  12  cm  .  Istniejące  otwory  w  stropie  nadzybia 

zabetonować.  Konstrukcja  szybu  stalowa  malowana  proszkowo RAL7046  po 

uprzednim  zabezpieczeniu  wg  konstrukcji. Wysokość  podnoszenia  12,32  m 

przystanki w poziomie -3,05, ±0,00, +4,32, +9,27.

Przed wykonaniem szybu należy nawiązać kontakt z dostawcą dźwigu.

Maszynownię w piwnicy należy wyposażyć w wbudowaną chłodnicę oleju. 

Dźwig zaprojektowano w opcji takiej, ze w razie braku zasilania kabina powinna 

zjechać do najbliższego przystanku z funkcją otwarcia drzwi. 

Kabina  o  wymiarach  110x210x215  m  ze  ścianami  plastyfikowanymi. 

Podłoga  kabiny  wyłożona  wykładziną  antypoślizgową  PCV.  Panel  ze  stali 

nierdzewnej  z  przyciskami  podświetlanymi  i  dodatkowo  wyposażonymi 

w oznaczenia Braille’a. Oświetlenie kabiny jarzeniowe pośrednie.

Drzwi teleskopowe rozsuwane, automatyczne - lewe. 

Dla potrzeb dokumentacji projektowej przyjęto:
 udźwig nominalny 1000kg
 ilość osób – 13
 prędkość nominalna- 1m/s
 wysokość podnoszenia - 1232cm
 ilość przystanków/drzwi - 4/4
 ilość drzwi kabinowych – 1
 drzwi szerokość/wysokość – 900/2000 mm



 wymiary szybu – 1700/2600
 wewnętrzne  wymiary  kabiny  wysokość  x  szerokość  x  glębokość  - 

2100x1100x2100 mm
 wysokość nadszybia –  4040 mm
 wysokość podszybia – 450 mm

7. Urządzenia oddymiające

Nad  klatką  schodową  K1  zaprojektowano  klapę  oddymiajacą  o  wymiarach 

100 x 120 cm z owiewkami i dyszą kierującą o czynnej powierzchni 1,14 m2 ( przy 

wymaganej 1,09 m2)  spełniającą  jednocześnie funkcję wyłazu dachowego. Klapa 

typu  E  na  podstawie  prostej  ,  z  blachy ocynkowanej  gr.  1,25mm o  wysokości 

30 mm, z kopułą świetlikową z akrylu potrójnego, zaopatrzoną w dwa siłowniki 

z centralką sterującą 220V AC/24 VDC, z przełącznikami przewietrzania, czujkami 

dymowymi oraz z przyciskami alarmowymi. 

Na  klatce  schodowej  K2  zaprojektowano  dwa  okna  oddymiające  o  czynnej 

powierzchni oddymiania 1,00 m2.  Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone 

szybami  zespolonymi  4/16/4  o  k=  1,1W/m,  zaopatrzone  po  dwa  siłowniki 

łańcuchowe o kącie rozwarcia okna 60o   z centralką sterującą 220V, AC/24 VDC, 

z  przełącznikami  przewietrzania,  czujkami  dymowymi  oraz  z  przyciskami 

alarmowymi. 

8. Klamry wyłazowe
Zaprojektowano  klamry  z   prętów stalowych  Ø 30x10  mm l=110 cm w ilości 

sztuk 3 osadzonych w ścianie co 30 cm.

9. Dach płaski – istniejący w części południowej stropodach wentylowany, kryty 

deskami i papą, nad pozostała częścią więźba dachowa drewniana: płatwiowo - 

kleszczowa oparta za pośrednictwem podwalin na ścianach i częściowo na stropach 

II piętra, kryta pełnym deskowaniem i papą. 

Konstrukcję  drewnianą  dachu należy  zabezpieczyć  przeciwgrzybiczo 

i przeciwpożarowo impregnacją przez trzykrotne malowanie preparatem solnym  

np. Fobosem M-4 lub innym preparatem o parametrach technicznych nie gorszych. 

Impregnację  wykonać  metodą  natysku  lub  smarowania  po  uprzednim  

oczyszczeniu elementów. (Do stopnia niepalności)

W  miejscu  przejść  kominów  wentylacynych  przez  dach  uzupelnić  fragmenty 

deskowania  z  desek  gr  2,4  cm  oraz  oraz  wykonać  pokrycie  z  papy 

termozgrzewalnej  (  modyfikowanej  SBS  na  osnowie  z  tkaniny  szklanej 

o  gramaturze  200g/m2,  gr.  3,0mm  –  podkładowej  i  nawierzchniowej 



modyfikowanej SBS gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 

250  g/m2  poprzez  pełne  zgrzanie  do  papy  podkładowej).  Wykonać  obróbki 

blacharskie  przy  kominach  z  blachy  cynkowo-tytanowej  0,7  mm.  Piony 

kanalizacyjne  wyprowadzone  ponad  dach  zakończyć  systemowymi  rurami 

wywiewnymi z polipropylenu Ø 110 w kolorze brązowym.

Konstrukcję  pod  agregaty  chłodnicze  zlokalizowane  nad  dachem  klatek 

schodowych  wykonać  wg  projektu  konstrukcji.  Poszycie  dachu  w  miejscach 

oparcia uzupełnić  jak w miejscach przejść kominów wentylacyjnych przez dach.

10.          Izolacje   
a) przeciw wilgotnościowa 

− w łazienkach i sanitariatach systemowa z folii Superflex lub równoważna 
wywinięta na ściany na wys.do 15 cm

- paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi – 1 x folia polietylenowa 
luzem, zgrzewana na zakład

- izolacja dachu papa termozgrzewalna w miejscach przejść instalacyjnych
- na ociepleniu wełną mineralną ścian zewnętrznych folia paroizolacyjna

b) termiczna – od strony wewnętrznej ścian i stropów
- ściany II piętra - wełna mineralna gr 8 cm i 9 cm dociśnięta płytą gipsowo 

kartonową (od wewnątrz) na ruszcie
- strop nad II  piętrem - wełna mineralna  gr  12 cm dociśnięta  płytą  GKF 

mocowaną  pod  stropem  (od  wewnątrz)stanowić  będzie  jednocześnie 
zabezpieczenie przeciwpożarowe (REI60) stropu.

− w  ściankach  dzialowych  gipsowo  –  kartonowych  wełna  mineralna 
gr.7,5 i 5 cm

c) akustyczna – hydrofobizowana wełna skalna , gr.1,0 cm 

X.         Prace wykończeniowe  
1.         Tynki wewnętrzne gipsowe w pom. suchych , pozostałe cementowo wapienne  

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego,  wykonane  roboty  instalacyjne  podtynkowe  i  zamurowane  wszelkie 
przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe,

b)  podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą 
przyczepność tynku,

c)  marka  zaprawy  do  wykonania  tynku  powinna  być  dostosowana  do  rodzaju 
i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego,

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie 
przylegać na całej powierzchni,

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niżej niż 5oC,
f)  świeże  tynki  powinny  być  zabezpieczone  przed  gwałtownym  wyschnięciem, 

w przypadku prowadzenia robót tynkowych  w okresie  wysokich  temperatur  tynki 
cementowo-wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 
tygodnia) zwilżane wodą.



1.  Tynki  cementowo-wapienne  kat.  III  (obrzutka  +narzut  +gładź  jednolicie  gładko 
zatarta)-  w  pom.  na  sprzęt  porządkowy,  pom.  technicznych  (  wentylatornia, 
maszynownia), 

2. Tynki cementowo-wapienne kat. IVf (filcowane)- w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi- kuchenka oddziałowa, w pom. mokrych powyżej okładziny z płytek 
ceramicznych
Pod  okładziny z  płytek  ceramicznych  –  zaprawa  tynkarska  cementowa  lub  tynk 
cem.-  wapienny   kat.  III  (obrzutka  +narzut  wyrównany  i  jednolicie  zatarty  na 
gładko).

3.  Tynki  gipsowe   na  korytarzach,  gabinetach  lekarskich,  zabiegowych,  salach  
łóżkowych, pomieszczeniach administracyjnych, magazynach „suchych”. 
Tynki  gipsowe do wykonywania  tynków wewnętrznych sposobem mechanicznym 
wg PN-B-30042:1997
- wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%
-  podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą  
przyczepność  tynku,  oczyszczone  z  brudu  i  zatłuszczeń.  Chłonne  lub  
nierównomiernie  wchłaniające  podłoża  należy  zagruntować  preparatami  
gruntującymi pod tynki gipsowe,
- części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu,
- przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty  
stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie 
przebicia  i  bruzdy oraz osadzone ościeżnice   drzwiowe,  okna.  Okna i  elementy,  
których nie tynkuje się należy zabezpieczyć folią z tworzyw sztucznych,
- tynki powinny być wykonywane w temperaturze w pomieszczeniu nie niższej niż 
5oC,
- grubość tynków nanoszonych mechanicznie: 8-15mm
-pod cienkowarstwowe pokrycia typu farba akrylowa, lateksowa na ścianach należy 
położyć gładź gipsową. 

4. Ściany gipsowo– kartonowe zaszpachlować szpachlą gipsową na stykach płyt, 
5. Okładziny w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach z glazury
Na narożnikach wypukłych ścian zastosować aluminiowe listwy wzmacniające na pełną 
wysokość 

2.              Roboty malarskie  

Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.
a.  Roboty  malarskie  wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu  

tynków 
b Przy wykonywaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna występować 

w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 30oC) oraz przeciągi.
c.  Malowanie  elementów  stalowych  można  wykonywać  po  całkowitym  umocowaniu  

wszystkich elementów.
d. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po  

zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po:
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,  

centralnego ogrzewania, elektrycznych z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, przewody elektryczne, gniazdka 
elektryczne),

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg z płytek ceramicznych 

e. Drugie malowanie należy wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,



- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  z przybiciem  
listew przyściennych i cokołów.

Malowanie farbami emulsyjnymi.

a. Farbą emulsyjną należy malować ściany na całej wysokości lub powyżej okładzin oraz 
sufity pomieszczeń -wg tabeli. Na ściany można zastosować farbę emulsyjną akrylową. 

b.  Ściany i  sufity  należy  malować  farbą  emulsyjną  dwukrotnie,  zgodnie  z  instrukcją  
producenta  farb  i  świadectwem  ITB.  Powierzchnie  nowych  tynków  należy  
zagruntować powłoką gruntującą. 

c. Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń 
o różnym odcieniu i natężeniu.

Powłoki  powinny  być  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących 
i  dezynfekujących  oraz  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na  szorowanie,  a  także  na 
reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
Malowanie farbami zmywalnymi –akrylowymi lub lateksowymi 
- farby odporne na szorowanie, łatwe do czyszczenia,odporne na środki dezynfekujące, 
przeznaczone do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację. Podłoże należy 
oczyścić i osuszyć. Usunąć luźne i pylące warstwy. Ściany pokryć powłoką gruntującą 
oraz dwukrotnie farbą półmat lub mat.

Wykończenie ścian płytkami 
1. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

a)  roboty  instalacyjne  (wodociągowe,  kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania, 
elektryczne) wraz z sprawdzeniem instalacji przed montażem osprzętu (biały montaż) 
i  armatury  oświetleniowej,  lecz  z  pozostawieniem  końcówek  przewodów 
umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń okładziną,
b)  roboty  budowlane  wykończeniowe  (bez  robót  malarskich)  wraz  z  osadzeniem 
ościeżnic (bez opasek) i robotami posadzkowymi.

2. Do wykończenia powierzchni  narażonych na zawilgocenie na ścianach murowanych
zastosować:
- grunt 
- 2x powłokę uszczelniającą 
- zaprawę klejąca „flex” 
- spoinę  wodoodporną (należy  stosować spoiny nienasiąkliwe  odporne na  wilgoć 
i działanie środków dezynfekcyjnych)

3. Uszczelnienia w narożach ścian i w połączeniach ścian z posadzką oraz do wypełniania 
szczelin  między  płytkami  a  umywalką  lub  sedesem  wykonać  z  silikonu  sanitarnego 
zgodnie z instrukcją producenta.
4.  Okładzinę  ścian  w  pom.  sanitarnych  zaprojektowano  z  płytek  ceramicznych 
o wymiarach 20 x 20 cm. Płytki powinny być ułożone ze spoiną nie większą niż 3 mm.
Przy  dopasowywaniu  płytek  w  narożnikach  lub  przy  obrabianiu  rur  dopuszcza  się 
przecinanie lub przycinanie płytek.
3.            Stropy podwieszone , obudowa wentylacji oraz pozostałych instalacji:  

We  wszystkich  pom.  oznaczonych  na  rys.  sufitów  należy  wykonać  sufity  podw. 

kasetonowe, gładkie (bez perforacji), o wymiarach 600 x 600 mm o konstrukcji częściowo 

niewidocznej z możliwością wyjęcia dowolnej płyty i uzyskania dostępu do przestrzeni 

międzysufitowej,  celem  dokonania  prac  montażowych  lub  konserwacyjnych  przy 

znajdujących się tam instalacjach.



Sufit powinien zapewniać szczelność powierzchni i mieć zwiększone wymagania 

higieniczne (zmywalny, o dodatkowym powleczeniu bakteriostatycznym 

i grzybobójczym).

Wysokość sufitów przyjęto na podstawie projektów branżowych, tak aby zmieścić kanały 

wentylacji mechanicznej, instalacje wod.-kan. i co oraz korytka kablowe. W łazienkach 

przyjęto sufity podwieszone na stałej wysokości 250cm od posadzki. 

A. Korytarze 
sufity podwieszone o parametrach:
- przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

- konstrukcja higieniczna odporna na korozję
- profil poprzeczny z  zabezpieczeniem przed wypięciem i wysunięciem z profila  

głównego
- klasa dźwiękochłonności A
- płyty z wełny mineralnej o zagruntowanych krawędziach
- możliwość demontażu pojedynczych płyt
- niepalne, niekapiące i nie odpadające pod wpływem ognia
- możliwość czyszczenia płyt na mokro
- odporne na większość środków dezynfekujących
- grubość płyt 15mm
B. Łazienki
sufity podwieszone o parametrach:
- przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych
- konstrukcja higieniczna odporna na korozję
- profil poprzeczny z zabezpieczeniem przed wypięciem i wysunięciem z profila  

głównego
- klasa dźwiękochłonności A
- płyty z wełny mineralnej o zagruntowanych krawędziach
- możliwość demontażu pojedynczych płyt
- odporne na stałą wilgotność względną powietrza 95%
- niepalne, niekapiące i nie odpadające pod wpływem ognia
- możliwość czyszczenia płyt na mokro
- odporne na większość środków dezynfekujących
- grubość płyt 15mm
Obudowy  podstropowe  należy  wykonać  z  płyty  gk  wodoodpornej  gr.  12,5  mm  na 

metalowej  konstrukcji nośnej- ocynkowanych profilach atestowanych wraz z systemem 

wieszaków, zgodnie z instrukcją montażową systemu.

Konstrukcja  rusztu  oraz  jego  zamocowanie  do  stropu  musi  stanowić  sztywne 

nieodkształcalne podłoże dla płyt GKF.

4. Obudowa instalacji sanitarnej
Piony  i  podejścia  pionowe  do  przyborów  należy  prowadzić  w  bruzdach,  szachtach  i 
ściankach G-K. W celu zamocowania rur należy stosować obejmy z wkładkami z gumy 
profilowanej,  wygłuszające  szumy. Dla  wszystkich  pionów  kanalizacyjnych 
zlokalizowanych  w  obudowach,  szachtach  lub  w  ściankach  G-K  wykonać  należy 
drzwiczki  rewizyjne  zapewniające  dostęp  do  rewizji.W  miejscach  gdzie  podejścia  do 
przyborów sanitarnych prowadzone są poza brudami poziomo należy wykonać je tuż nad 
podłogą w formie cokołów wyoblonych.



Przewody  kanalizacyjne  i  odpowietrzające  prowadzone  pod  stropem  I  piętra  należy 
obudować szczelnie płytami GK wodoodpornymi.
5.           Posadzki  
Wszystkie posadzki wykonać jako pływające oddylatowane od ścian i podłoża paskami 

styropianu gr. 1 cm. lub taśmą z pianki z 8 cm cokołem. Cokolik z tego samego materiału 

co posadzki na styku z posadzką wyoblone.

Skuciu i rozbiórce podlega około 7,5 cm warstwa istniejącej posadzki

pomieszczenia mokre wykończone płytkami ceramicznymi :
- płytki ceramiczne - 8mm
- spoina wodoodporna
- zaprawa klejąca elastyczna
- 2x powłoka uszczelniająca wodoszczelna  
- głęboko penetrujący grunt
- podkład betonowy z włóknami fibermesh zbrojony siatką – 3,5 cm
- folia izolacyjna
- hydrofobizowana wełna skalna 1 cm
- na  istniejącym  stropie  masywnym  na  belkach  stalowych  z  istniejącym  

wypelnieniem wykonać przylegającą  warstwę gr  2  cm z cementu  z  włóknami  
wzmacniającymi Fibermesh

pomieszczenia suche wykończone wykładziną PCV :
- wykładzina PCV- 2mm 
- klej
- wylewka samopoziomująca 
- emulsja gruntująca
- podkład betonowy z włóknami fibermesh zbrojony siatką – 3,5 cm
- folia izolacyjna
- hydrofobizowana wełna skalna 1 cm
- na  istniejącym  stropie  masywnym  na  belkach  stalowych  z  istniejącym  

wypelnieniem wykonać przylegającą  warstwę gr  2  cm z cementu  z  włóknami  
wzmacniającymi Fibermesh

pomieszczenia mokre wykończone wykładziną PCV :
- wykładzina PCV- 2mm 
- klej
- wylewka samopoziomująca 
- emulsja gruntująca
- podkład betonowy zbrojony siatką – 3,5 cm
- izolacja wodoszczelna np. z folii PE 0,5mmwywinięta na ścianę
- hydrofobizowana wełna skalna 1 cm
- na  istniejącym  stropie  masywnym  na  belkach  stalowych  z  istniejącym  

wypelnieniem wykonać przylegającą  warstwę gr  2  cm z cementu  z  włóknami  
wzmacniającymi Fibermesh

wentylatornia posadzka z żywicy epoksydowej – istniejący podkład betonowy należy 
zeszlifować na głębokość 3 cm
- warstwa posadzki żywicznej wersja gładka gr 2mm(- zamknęcie posadzki lakier  

poliuretanowy, warstwa samorozlewna, gruntowanie)
- podkład betonowy z włóknami fibermesh zbrojony siatką gr 3 cm
- izolacja wodoszczelna np. z folii PE 0,5mm



- istniejące warstwy stropu masywnego
Do  wykonania  posadzek  z  płytek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót 

budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji. 

Spoiny  miedzy  płytkami  o  regularnym  kształcie  powinny  być  prostoliniowe. 

Szerokość spoin powinna wynosić  max.  3  mm.  Należy stosować spoiny nienasiąkliwe 

odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych. Posadzka powinna być czysta. 

Ewentualne  zabrudzenia  należy  usunąć  niezwłocznie  w  czasie  układania  płytek. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa. 

Technologia układania wykładziny zgodna z instrukcją producenta.

Przy montażu wykładzin wymagane jest:

- wyrównanie podłoża oraz ubytków

-  zagruntowanie podłoża

- wylanie masy szpachlowej grubości max. od 1 do 3 mm

- zeszlifowanie podłoża

- zastosowanie listew wyoblających styk ściany i posadzki

Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem. W korytarzach zastosować pasy szer. ok. 40cm 

wzdłuż ścian w kolorze ciemniejszym.

W  pomieszczeniach  wykończonych  wykładziną  należy  zastosować  wykładzinę 

homogeniczną lub heterogeniczną PCV , o parametrach nie gorszych niż:

I. Komunikacja, sale łóżkowe, gabinety lekarskie,łazienki pacjentów:
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC o parametrach :
Klasa użytkowa EN 685 – 34,
Grubość całkowita 2,0 mm,
Grubość warstwy użytkowej 2,0 mm,
Dostarczana w postaci rolki 2m x 23-25m,
Waga – 2,70 kg/m2,
O wzorze bezkierunkowym,
Wzmocniona  poliuretanem  iQ  PUR  (nie  wymaga  stosowania  dodatkowych  powłok 
zabezpieczających w całym okresie użytkowania),
Odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa T,
Wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,
Napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,
Właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,
Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność,
Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”,
II. Łazienki:
Wykładzina podlogowa, antypoślizgowa, homogeniczna PVC o parametrach :
Klasa użytkowa EN 685 – 31,
Grubość całkowita 2,5 mm,
Grubość warstwy użytkowej 2,0 mm,
Dostarczana w postaci rolki 2m x 23-25m,



Waga – nie większa od 3,20 kg/m2,
O wzorze kierunkowym,
Odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P,
Wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,1 mm,
Napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,
Właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R10,
Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność,
Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”,

W pom. z kratkami wpusty systemowe wykonać odpowiednie dla wykładzin z PCV
6.          Stolarka okienna     – istniejąca z profilii pcv, 

W  pomieszczeniu  II/11  należy  zamontować  w  istniejącym  oknie  nawiewnik 

higrosterowany w profilu okiennym.

Okna wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym O2 szybą pojedynczą gr 6mm

7.         Parapety wewnętrzne   do wymiany

Projektowane z PCV oparte na konstrukcji stalowej wg rys. szczegółowego  odporne na 

wilgoć, szorowanie, dezynfekcję.

8.         Zabezpieczenie okien   – przy wysokości parapetu mniejszej niż 85 cm wykonać 

na zewnątrz

Pochwyt z rury skręcanej Ø 3,8 cm w kolorze naturalnego metalu mocowanej kotwą M12

9.          Stolarka drzwiowa   – typowa, 

Drzwi  wewnętrzne:  do  pokoi  chorych,  administracji,  sanitariatów  płytowe  gładkie 

laminowane  obustronnie  okleiną  HPL  gr.  0,7mm  białą  z  ościeżnicami  metalowymi 

w kolorze RAL 9006.

− do  sanitariatów  zaopatrzone w skośne zawiasy (samoczynnie zamykane) i kratki 

wentylacyjne o sumarycznej wielkości 0,022m2

− do  pomieszczeń  II/9.II/8,II/25,II/27,II/28,II/31,II/32,II/42,II/53  wyposażone 

w  zamki  „hotelowe”  z  zasilaniem  bateryjnym  AAA  lub  kontrolery  PR-302, 

wyposażone w karty zbliżeniowe, z klamką od wewnątrz

− do  sal  chorych  od  strony  korytarzy  z  naklejoną  płytą  ochronną  gr  2mm 

o szerokości 20 cm na wysokosci 90 i 40 cm w kolorze odbojnic

Drzwi  powinny  być  odporne  na  ścieranie  i  szorowanie.  Wymagania  dotyczące 

parametrów, kształtów, sposobu otwierania, kontroli dostępu itp. umieszczono na rys. 

zestawieniowych.

Przed  wykonaniem  otworów  wybrać  producenta  drzwi  i  w  razie  konieczności 

skorygować wielkości otworów dla uzyskania wymaganego światła przejścia.



10.     Ślusarka drzwiowa   –  klatki schodowe ewakuacyjne należy zamknąć ściankami 

i drzwiami aluminiowymi pożarowymi EI30 i EI60 szklonymi szkłem ognioochronnym 

typu Pyran. Powyżej ścianek aluminiowych zastosować wypełnienie z płyty pożarowej.

Na granicy stref pożarowych II piętra zamontować drzwi EI60 aluminiowe szklone 

szkłem ognioochronnym w scianie REI 120. Na I piętrze, parterze i w piwnicach w 

ścianach oddzielenia pożarowego ( granice stref pożarowych) zamontować drzwi o 

odporności ogniowej według zestawienia znajdującego się na końcu opisu. Lokalizacja 

drzwi zgodnie rysunkami zawartymi w ekspertyzie technicznej dotyczącej 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zamknięcie oddziału II drzwiami aluminiowymi 

przeszklonymi szkłem bezpiecznym O2 gr 6mm .

W pomieszczeniach technicznych takich jak maszynownia, wentylatornia, hydrofornia 

drzwi stalowe EI 60 w kolorze białym,
Zamknięcie klatki schodowej K1 w poziomie poddasza drzwiami stalowymi EI30

11.       Osadzenie stolarki i ślusarki drzwiowej.  
W  projektowanych  otworach  drzwiowych  należy  osadzić  ościeżnice  dobrane  wg 

zestawienia .W ościeżnicach należy zamontować skrzydła drzwiowe wg zestawień. 

oraz samozamykacze wg zestawienia .

Szkło  bezpieczne  przezroczyste  zastosowane  do  przeszkleń  drzwi  nie  powinno 

zniekształcać  obrazu  i  mieć  na  powierzchni  wad  jak:  nitki,  rysy,  pęcherzyki  itp. 

Szyby powinny przylegać szczelnie do wrębów, nie wykazywać drgań. 

Montaż  ościeżnic  drzwi  z  odpornością  ogniową  powinien  odbywać  się  zgodnie 

z aktualnymi obowiązującymi instrukcjami i zaleceniami producenta

12.       Balustrady schodów i podestów  
Klatka schodowa K1 – istniejącą balustradę z elementów żeliwnych z pochwytem 

drewnianym pomalować po uprzednim oczyszczeniu.

Należy wykonać dodatkowy pochwyt  na wysokości  110 cm wykonany z drewna 

dębowego osadzonego w stalowych tulejach chromowanych ø 50 mm mocowanych 

za pomocą systemowych śrób do istniejącego płaskownika.

Na  klatce  schodowej  K2  wykonać  nową  balustradę  z  rur  skręcanych 

chromowanych , ze słupkami mocowanymi kotwą M-16 do stopni, z wypełnieniem 

słupkami  ø  10  mm  z  pochwytem  drewnianym  z  drewna  dębowego  w  tulejach 

stalowch chromowanych ø 50 mm

W  holu  głównym   przy  podeściewykonać  nową  balustradę  z  rur  skręcanych 

systemowych stalowych  chromowanych  ø  50  mm  mocowanych  do stropu kotwą 



M-16  z  wypełnieniem  ze  szkła  bezpiecznego,  hartowanego,  bezbarwnego 

mocowanego profilem ø 30 frezowanym na grubość szyby z podkładka gumową. 

Przy  klatce  K3  istniejącą  balustradę  z  elementów  żeliwnych  z  drewnianym 

pochwytem pomalować po uprzednim oczyszczeniu

Na  wysokości  110  cm  zamocować  dodatkowy  pochwyt  z  drewna  dębowego 

w tulejach stalowch chromowanychø 50 mm mocowanych za pomocą systemowych 

śrub do istniejącego płaskownka.

13.         Listwy ścienne  
Na ścianach korytarzy projektuje się odbojnice o szerokości 20 cm i poręcze ø 40 

mm mocowane na wysokości  odpowiednio 40 cm i 90 cm, w systemie  montażu 

Rapid  Fix  zaluminiowymi  profilami  wraz  z  amortyzatorami  z  osłonami 

wykończonymi akrylem. Kolorystykę należy uzgodnić z Użytkownikiem

Na klatkach schodowych płyta  gr 2mm zabezpieczająca na ścianach o szerokości 

15 cm montowana na wysokości 110 cm

W pokojach chorych wykonać ograniczniki łóżkowe na wysokości 40 i 90 cm, oraz 

odbojnice w obrębie stolików.

- poręcze ø 40 mm 73,30 mb

- odbojnice o szerokości 20 cm 223,92 mb

- ograniczniki łóżkowe 222,82 mb 

- płyta 2 mm na klatce K1 30 mb

płyta 2 mmna klatce K2 24 mb

14.         Żaluzje aluminiowe w istniejących otworach okiennych wieży  
Wyrzutnia  i  czerpnia  powietrza  aluminiowa  montowana  na  zatrzaski  w  ramce 

montażowej z nieruchomymi żaluzjami wyposażona w okapnik.

15.         Uchwyty dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach jak i            
łazienkach 

W sanitariatach i łazienkach   pochwyty ze stali nierdzewnej

poręcz ścienna prosta l= 40 cm                        szt 15

poręcz wc uchylna łukowa l=60 cm                 szt. 2

poręcz ścienna prysznicowa kątowa 36x61 cm szt.10

poręcz prysznicowa pozioma 76x76x110 cm   szt. 2

siedzisko prysznicowe z pcv uchylne z oparciem mocowane do ściany szt. 10

siedzisko prysznicowe z pcv uchylne z oparciem mocowane na poręczy szt. 2

zasłony prysznicowewraz z wieszakami systemowymi szt. 12



XI       Zestawienie pomieszczeń ścian i posadzek  

lp nr nazwa [m2] posadzki ściany stropy
PIWNICA

1 Pi/1 przedsionek 
pożarowy 4,69 wykładzina pcv

tynk gipsowy , malowany
farbami akrylowymi 
z odbojnicami na wysokości 40 
i 90 cm 

 tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi w kolorze 
białym

2 Pi/2 maszynownia 12,66 płytki gres
tynk cementowo-wapienny 
malowany farbami akrylowym

 tynk cementowo wapienny 
malowany farbami akrylowymi

3 Pi/3 klatka schodowa K1 6,99 istniejące tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi

 tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi

RAZEM 24,34
PARTER

4 0/3 klatka schodowa K1 20,89 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi z płytą o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  , 

5 0/57 klatka schodowa K2 18,98 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi z płytą o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  , 

RAZEM 39,87
I PIĘTRO

6 I/3 klatka schodowa K1 20,89 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi z płytą o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  , 

7 I/57 klatka schodowa K2 18,98 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  z płytą o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  , 

RAZEM I piętro 245,77
II PIĘTRO
ODDZIAŁ I  30 ŁÓŻKOWY

8 II/1 korytarz 55,60 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z odbojnicami 
odbojoporęczami i z 
zabezpieczonymi narożnikami

 strop podwieszony na wys. 
250cm

9 II/2 węzeł sanitarny 5,32 płytki gres płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. od 
250 do 330cm

10 II/4
sala chorych 
1 łóżkowa 
( o podwyższonym 
dozorze)

18,90 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

11 II/5 łazienka 4,11 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

12 II/6 brudownik 4,16 płytki gres płytki ceramiczne do stropu,  płyta g-k. malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

13 II/7 punkt pielęgniarski 4,92
wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

14 II/8 pokój przygotowań 
pielęgniarskich 10,41 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

15 II/9 gabinet zabiegowy 14,78 wykładzina pcv
płytki ceramiczne do stropu,  płyta g-k. obudowa 

klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

16 II/10 łazienka pacjentów 6,98 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

17 II/11 węzeł sanitarny 7,24 płytki gres płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. od 
250cmdo 330 cm

18 II/12 sala chorych 
3 łóżkowa 30,61 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

19 II/13 sala chorych 
2 łóżkowa 
z łazienką

19,27 wykładzina pcv tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową



odbojnicą przy stoliku,

20 II/14 łazienka 7,49 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

21 II/15
sala chorych 
4 łóżkowa 
z łazienką

33,48
wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, 

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

22 II/16 łazienka 5,47 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

23 II/17
sala chorych 
2 łóżkowa 
z łazienką 19,02 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

24 II/18 sala chorych 
3 łóżkowa 33,11 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

25 II/19 korytarz 30,67 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z odbojnicami 
odbojoporęczami i z 
zabezpieczonymi narożnikami

 strop podwieszony na wys. od 
250cm do 301 cm

26 II/20 sala chorych 
3 łóżkowa 25,12 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

27 II/21 sala chorych 
3 łóżkowa 21,87 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

28 II/22 sala chorych 
3 łóżkowa 23,42 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

29 II/23 sala chorych 
3 łóżkowa 24,68 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

30 II/24 sala chorych 
3 łóżkowa 23,23 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

                      Razem                439,20
ODDZIAŁ II 20 ŁÓŻKOWY
31 II/37 łazienka 4,62 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 

uchwyty przy natrysku i wc
 strop  podwieszony  na  wys. 
250cm

32 II/38
sala chorych 
5 łóżkowa 
z łazienką 41,07 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,

 płyta g-k. strop podwieszony, 
obudowa klimatyzacji 
malowanie farbą akrylową lub 
lateksową



33 II/39 sala chorych 
3 łóżkowa 21,87 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,przy 
umywalce okładzina z 
materiałów zmywalnych do 
wys. 160cm (glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

34 II/40
sala chorych 
4 łóżkowa 
z łazienką

30,69 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

35 II/41 łazienka 7,05 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

36 II/42 gabinet zabiegowy 14,25 wykładzina pcv
płytki ceramiczne do stropu,  płyta g-k. obudowa 

klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

37 II/43
sala chorych 
3 łóżkowa 
z łazienką 26,23 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

38 II/44 łazienka 6,15 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

39 II/45 korytarz 32,82 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z odbojnicami 
odbojoporęczami i z 
zabezpieczonymi narożnikami

 strop podwieszony na wys. 
250cm 

40 II/46
sala chorych 
4 łóżkowa 
z łazienką 30,40 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

41 II/47 łazienka 5,22 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

42 II/48 korytarz 27,36 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z odbojnicami 
odbojoporęczami i z 
zabezpieczonymi narożnikami

 strop podwieszony na wys. od 
250cm do 315 cm

43 II/49 brudownik 2,50 płytki gres
płytki ceramiczne do stropu,  płyta g-k. obudowa 

klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

44 II/50 łazienka pacjentów 7,54 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

45 II/51 przedsionek 4,45 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu,  strop podwieszony na wys. 
250cm

46 II/52 węzeł sanitarny 1,43 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyt przy wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

47 II/53 pokój  przygotowań 
pielęgniarskich 7,23 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

48 II/54 punkt pielęgniarski 4,41 wykładzina pcv
tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 strop podwieszony na wys. 
250cm

49 II/55 łazienka 3,65 wykładzina pcv płytki ceramiczne do stropu, 
uchwyty przy natrysku i wc

 strop podwieszony na wys. 
250cm

50 II/56
sala chorych 
1 łóżkowa 
( o podwyższonym 
dozorze)

15,89 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z ogranicznikami 
łóżkowymi poziomymi, z 
odbojnicą przy stoliku,

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

                      Razem               294,92
CZĘŚĆ WSPÓLNA ODDZIAŁÓW

51 II/25 sekretariat 
medyczny 21,91

wykładzina pcv 
w  posadzce 
gniazda 
elektryczne

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi przy umywalce 
okładzina z materiałów 
zmywalnych do wys. 160cm 
(glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

52 II/26 kuchenka 
oddziałowa 23,39 wykładzina pcv

płytki ceramiczne do wys 205 
cm powyżej tynk malowany 
farbą akrylową

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

53 II/27 gabinet ordynatora 20,38 wykładzina pcv tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 

 strop podwieszony na wys.od 
250cm do 330 cm



lateksowymi przy umywalce 
okładzina z materiałów 
zmywalnych do wys. 160cm 
(glazura, PCV)

54 II/28 pokój lekarski 24,07 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi przy umywalce 
okładzina z materiałów 
zmywalnych do wys. 160cm 
(glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

55 II/29 magazyn czysty 5,55 wykładzina pcv
tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 płyta g-k.  malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

56 II/30 korytarz 5,01 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi  przy umywalce 
okładzina z materiałów 
zmywalnych do wys. 160cm 
(glazura, PCV)

 płyta g-k. malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

57 II/31 gabinet ordynatora 19,27 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi  przy umywalce 
okładzina z materiałów 
zmywalnych do wys. 160cm 
(glazura, PCV)

 strop podwieszony na wys.od 
250cm do 330 cm

58 II/32 pokój lekarski 31,08 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi  przy umywalce 
okładzina z materiałów 
zmywalnych do wys. 160cm 
(glazura, PCV)

 płyta g-k. obudowa 
klimatyzacji malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

59 II/33 korytarz 7,78 wykładzina pcv
tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 płyta g-k.  malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

60 II/34 pomieszczenie 
porządkowe 6,36 płytki gres

płytki ceramiczne do wys 205 
cm powyżej tynk malowany 
farbą akrylową

 tynk cementowo wapienny 
malowany  farbami 
akrylowymi

61 II/35 magazyn brudny 3,01 wykładzina pcv
tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 płyta g-k.  malowanie farbą 
akrylową lub lateksową

62 II/36 korytarz 4,21 wykładzina pcv
tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

63 II/58 węzeł  sanitarny  dla 
personelu 5,04 płytki gres

płytki ceramiczne do stropu  strop podwieszony na wys. 
250cm

64 II/59 łazienka personelu 7,85 płytki gres płytki ceramiczne do wys 205 
cm

 strop podwieszony na wys. 
330cm

65 II/60 korytarz 6,47 wykładzina pcv
tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 strop podwieszony na wys. 
250cm

66 II/61 hol główny 111,30
wykładzina 
pcv/ schody 
okładzina 
istniejaca

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

 tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi 

67 II/62 korytarz 26,14 wykładzina pcv

tynk gipsowy malowany 
farbami akrylowymi lub 
lateksowymi z odbojnicami 
odbojoporęczami i z 
zabezpieczonymi narożnikami

 strop podwieszony na wys. od 
250cm do 350cm

 

68 II/3 klatka schodowa K1 21,98 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi z płytą o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 tynki istniejącei płyta gk 
malowane farbami akrylowymi 
, 

69 II/57 klatka schodowa K2 20,09 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi z płytą o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi 

                  Razem                    370,57
RAZEM II piętro 1104,69
Poddasze (wieża)

70 III/3 klatka schodowa K1 21,81 istniejące 
tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi z 
odbojnicami stalowymi o 
szer.15 cm na wysokości 110cm 

 płyta g-k malowana farbami 
akrylowymi 

71 III/1 wentylatornia 29,70 żywica 
epoksydowa

tynk cementowo wapienny 
malowany farbami akrylowymi

 tynk cementowo wapienny 
malowany  farbami 
akrylowymi



72 III/2 korytarz 13,77
istniejąca 
wykładzina pcv 
na schodach 
gres

tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  , 

tynki istniejące malowane 
farbami akrylowymi  , 

RAZEM poddasze 65,28
RAZEM CAŁOŚĆ 1268,11

XII.       Instalacje  

Projektowane pomieszczenia  II  piętra  zostaną  wyposażone  w nowe instalacje  wg 
projektów branżowych:

c.o.  –  modernizowane,  wody  ciepłej  i  zimnej  –  modernizacja  w  obrębie 
projektowanych łazienek, sanitariatów i innych pomieszczeń, kanalizacja sanitarna 
j.w,  wentylacja  mechaniczna,  klimatyzacja,   instalacja  oddymiania  klatek 
schodowych i korytarzy,  wyłączniki  p.poż,  oświetlenia  ogólnego, ewakuacyjnego, 
siły, sieć komputerową telefoniczną, odgromową ,sygnalizację SAP,

Wszystkie  pozostałe  kondygnacje  budynku  zostaną  objęte  instalacją  oświetlenia 
ewakuacyjnego oraz instalację SAP
Instalacje stanowią przedmiot odrębnych opracowań

XIII.       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Ze względu na planowany zakres robót prace na wysokości powyżej 5 m niezbędne 
jest  opracowanie  przez   kierownika  budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (bioz)
W planie  BIOZ Wykonawca  winien  również  uwzglednić  sposób wykonywania 
robót przy równoczesnym użytkowaniu obiektu na niższych kondygnacjach oraz w 
części  piętra  modernizowanego  z  uwagi  na  konieczność  prowadzenia  pionów 
instalacyjnych przez niższe kondygnacje (przebicia w stropach) oraz komunikację 
pionową personelu, pacjentów,mediów, materiałów szpitalnych i.t.p. jak również 
materiałów budowlanych.
Miejsca  prowadzenia  robót  (obszar)  winny  być  wcześniej  uzgodnione 
z Użytkownikiem

XIV.      Warunki ochrony pożarowej  

1. Charakterystyka 

1.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, wysokość 18,0m (wieża-24 m), 
należy do grupy wysokości budynków średniowysokich.

Powierzchnia zabudowy:   1206 m2
Powierzchnia wewnętrzna:   5072,6 m2

 w tym powierzchnia II piętra               1266 m2
Kubatura:           30298 m3

1.2 Odległość od obiektów sąsiadujących:
Budynek  wolnostojący  położony  w  odległości  6  i  7  m  od  sąsiednich  obiektów. 
Z  jednym  z  nich  połączony  w  poziomie  parteru  łącznikiem.  Ściana  zewnętrzna  
parterowego budynku do którego prowadzi łącznik - bez okien, odległość do okien  
drugiego budynku około – 8,2m

1.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych;
W budynku nie są magazynowane substancje niebezpieczne pożarowo;

1.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:



Dla budynków zaliczonych do kategorii  zagrożenia  ludzi  nie  określa  się  gęstości  
obciążenia  ogniowego.  Dla  potrzeb  projektowych  przyjęto,  że  gęstość  obciążenia  
ogniowego w budynku nie przekroczy 1000 MJ/m2

1.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których mogą jednocześnie większej grupy ludzi;

- kategoria zagrożenia ludzi – ZLII
- ilość osób na poszczególnych kondygnacjach – po 50 łóżek plus 22 osób obsługi
1.6 Podział obiektu na strefy pożarowe;

Budynek  podzielono  na  pięć  stref  pożarowych.  Dopuszczalna  wielkość  strefy 
pożarowej ZL II w budynku średniowysokim wynosi 3500 m2

1. strefa ZLII – zawiera pomieszczenia diagnostyczne w piwnicy    - 686,2 m2

2. strefa ZLII – zawiera pomieszczenia parteru, I piętra, II piętra 

zlokalizowane w skrzydle północnym budynku                                -  562,2 m2

3. strefa ZLII – zawiera pomieszczenia parteru, I piętra, II piętra

 zlokalizowane w sąsiedztwie klatki K1                            -  963.5 m2

4. strefa ZLII – zawiera pozostałe pomieszczenia zlokalizowane na parterze,             

 I i II piętrze              - 2237,7 m2

5. strefa PM – pozostałe pomieszczenia w piwnicy             -  591,0 m2
Wydzielenie między strefami ZL stanowią:
- ściana murowana z cegły pełnej, w klasie REI 120, drzwi w ścianie w klasie EI 60, 

przepusty instalacyjne w ścianie EI 120,
- pasy muru w ścianach zewnętrznych budynku z cegły pełnejo klasie EI 60 o 

szerokości min 200 cm.
- klatki schodowe ścianami w klasie REI 60, drzwiami EI 30, przepusty  

instalacyjne w klasie EI 60, 
Ponadto  w  strefach  na  kondygnacji  piwnic  i  na  poddaszu  wydzielono  pożarowo 
pomieszczenia techniczne jak hydrofornia, maszynownia dźwigu, wentylatorownia, , 
rozdzielnia  elektryczna – ściany i  stropy w klasie  REI 60,  drzwi EI 60, przepusty 
instalacyjne w klasie EI 60

1.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej
i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – B
Główna konstrukcja  nośna – murowana ceramiczna w klasie  REI 240,  wymagana 
klasa REI 120
Stropy na belkach stalowych zabezpieczone do wymaganej klasy REI 60, strop nad 
piwnicą w strefie PM do klasy REI 120 
Ściany  wewnętrzne  wydzielające  klatki  schodowe  murowane  –  klasa  istniejąca 
REI120 przy wymaganej REI 60, biegi i spoczniki schodów zabezpieczone do R 60 
pltą pożarową typu promatec 2 cm
Ściany wewnętrzne murowane w klasie EI 30
Ściany zewnętrzne murowane – klasa istniejąca REI 240, wymagana EI 60

1.8  Warunki  ewakuacji,  oświetlenie  awaryjne  (bezpieczeństwa  i  awaryjne)  oraz  
przeszkodowe;
Budynek posiada  dwie  klatki  schodowe łączące  wszystkie  kondygnacje,  z  których 
wyjścia  prowadzą  bezpośrednio  na  zewnątrz  na  poziom  terenu.  Z  piwnic  są 
dodatkowe  wyjścia  na  zewnątrz  budynku.  Na  każdej  kondygnacji  zapewniono 
możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.
Przejścia ewakuacyjne z pomieszczeń nie przekraczają 10 m.



Ewakuacja ludzi z budynku odbywać się będzie poprzez korytarze do wydzielonych 
pożarowo  i  samoczynnie  oddymianych  klatek  schodowych  k1  i  k2  mających 
bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. Klatka główna nie stanowi drogi ewakuacji ludzi. 
Max. długość dojścia na drodze poziomej przy dwóch kierunkach wynosi 38 m i nie 
jest  przekroczona.  Przekroczenia  dopuszczalnej  długości  dojścia  ewakuacyjnego  – 
przy jednym kierunku – występuje na każdej kondygnacji nadziemnej w strefach 2, 3 
i 4 wynoszą: 13,0 m w strefie 2, 16,0 m w strefie 3 i 13,5 m w strefie 4. Szerokość 
biegów klatek schodowych wynosi: w klatce k1 – 130 cm, w k2 – 116 cm. Szerokość 
opoczników: w klatce  k1 – 129÷136 cm, w k2 – 116÷125cm; wysokość stopni – 
16÷17,5 cm, liczba stopni  w biegu między I i II piętrem wynosi 15. Szerokość wyjść 
na zewnątrz 100 ÷ 106 cm. Wymiary klatek dla każdej kondygnacji zamieszczono na 
rysunkach.
Na  korytarzach,  i  na  klatkach  schodowych  zaprojektowano  awaryjne  oświetlenie 
ewakuacyjne.

1.9 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności 
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu;
Budynek  posiada  wentylację  grawitacyjną  i  wyposażony  jest  w  instalacje  wody 
zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczną, logiczną, 
telefoniczną  i  odgromową,  gazy  medyczne.  W  budynku  instalacja  elektryczna 
zabezpieczona  jest  przeciwpożarowym  wyłącznikiem  prądu  (główny  wyłącznik 
pożarowy  zasilania  znajduje  się  przy  wejściu  głównym  do  budynku).  Kanały 
wentylacji  –  murowane  z  bloczków  keramzytowych  w  klasie  EI  60,  przepusty 
instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  4  cm w stropach nie  będących  oddzieleniem 
pożarowym w klasie EI 60.

1.10 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 
W budynku zaprojektowano:

- instalację  oddymiającą  ewakuacyjne  klatki  schodowe  –  uruchamianą   
automatycznie  przez  system  wykrywania  dymu  (czujki  dymu)  i  ręcznie;  
Powierzchnia czynna klapy dymowej min. 5% powierzchni max. rzutu klatki K1; 
klatka K2 oddymiana będzie poprzez dwa okna w ścianie klatki,

- instalację sygnalizacji pożaru SAP,
- instalację hydrantów wewnętrznych HP 25 w budynku 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w całym budynku,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
1.11 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy;

Na każdej kondygnacji budynku należy rozmieścić gaśnice proszkowe do gaszenia 
pożarów grup ABC o zawartości proszku po 4-5 kg proszku. Ilość gaśnic 24; po 6 na 
kondygnacjach.

1.12 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę w wymaganej ilości 20 l/s zapewnione jest z 
istniejących hydrantów zewnętrznych Dnom80 na istniejącej sieci wodociągowej Ø 
150 w ulicach Kruczej i Zielińskiego. Najbliższe dwa hydranty zewnętrzne znajdują 
się przed budynkiem w odległości 7 m i dalszy przy ul. Kruczej w odległości 35 m.

1.14 Drogi pożarowe;
Rolę dróg pożarowych dla budynku pełnią ulice przy których stoi, jak również drogi 
wewnętrzne na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

XV. Zestawienie stolarki pożarowej dla piwnic, parteru i I piętra  
1. Piwnica
- drzwi stalowe do węzła cieplnego EI60 126x 200 cm       szt. 1 
2. Parter



− okno EI60 187 x 275 cm       szt. 1
stolarka drzwiowa
− drzwi aluminiowe do kuchenki oddziałowej EI60 110x200 cm (lewe)       szt. 1
− drzwi stalowe do pom. radiologii EI60 90x200 cm (prawe)       szt. 1
- drzwi stalowe do pom. radiologi EI60 120x200 cm (lewe).       szt. 1
- drzwi aluminiowena korytarzu EI60 200x230 cm (dwuskrzydłowe)       szt. 1
- ścianka aluminiowa EI60 240x407cm z drzwiami 240x230cm(dwuskrzydłowe)

      szt 1
3. I Piętro
- okno EI60 187 x 275 cm       szt. 1
- drzwi drewniane EI60 90x200 cm ( prawe)       szt. 1
- drzwi aluminiowena korytarzu EI60 200x230 cm (dwuskrzydłowe)       szt. 1
- ścianka aluminiowa EI60 240x470cm z drzwiami 240x230cm(dwuskrzydłowe)

      szt 1
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
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