
A1. STRONA TYTUŁOWA:
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Dostosowanie pomieszczeń w budynku „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na potrzeby 
utworzenia Pracowni PET/CT do Planowania Radioterapii.
Program ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań technologicznych i funkcjonalnych pracowni 
PET/CT i montażu aparatu PET/CT, wraz z przelokalizowaniem fragmentu oddziału radioterapii 
ginekologicznej II. 
Opracowanie niniejszego Programu zostało poprzedzone analizą przestrzenną rozplanowania pracowni 
oraz montażu aparatu.

1.2 Adresy obiektów budowlanych, których dotyczy program funkcjonalno 
użytkowy

Budynek B- Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław
pl. Hirszfelda 12, działka nr 9 AM 23 ,Obręb 022 Południe

1.3 Kod zamówienia wg CPV: 

7422200 - 1 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
45000000 - 7 Roboty budowlane
45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
33100000 - 1 urządzenia medyczne
grupy, klasy, kategorie robót: 
Klasa 452-4: Konstrukcje murowane
Kategoria robót 452-4.3 Ściany wewnętrzne murowane
Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane
Kategoria robót 452-6.1 Ściany główne
Kategoria robót 452-6.2 Ścianki działowe
Kategoria robót 452-6.3 Elementy stropowe
Klasa 452-7: Ściany
  Kategoria robót 452-7.4 Ściany wewnętrzne murowane
  Kategoria robót 452-7.5 Ścianki działowe
  Kategoria robót 452-7.6 Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
Klasa 452-11: Montaż urządzeń i wyposażenia
Kategoria robót 452-11.1 Montaż wyposażenia technologicznego
Grupa 453 – Roboty instalacyjne
Klasa 453-1: Instalacje wodociągowe
Kategoria robót 453-1.1 Rurociągi wodociągowe
Kategoria robót 453-1.2 Armatura wodociągowa
Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne
Kategoria robót 453-2.1 Rurociągi i kanały kanalizacyjne
Kategoria robót 453-2.2 Wyposażenie i armatura kanalizacyjna
Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania
Kategoria robót 453-3.1 Rurociągi centralnego ogrzewania
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Kategoria robót 453-3.2 Grzejniki
Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Kategoria robót 453-4.1 Kanały wentylacyjne
Kategoria robót 453-4.2 Wyciągi i urządzenia wentylacyjne
Kategoria robót 453-4.3 Urządzenia klimatyzacyjne
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
Kategoria robót 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne
Kategoria robót 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne
Kategoria robót 453-6.4 Urządzenia elektryczne
Klasa 453-7: Instalacje elektryczne słaboprądowe
Kategoria robót 453-7.1 Instalacje telefoniczne
Kategoria robót 453-7.2 Sieć komputerowa
Kategoria robót 453-7.3 Aparatura słaboprądowa kontrolno – pomiarowa
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe,
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów
Kategoria robót 454-1.1 Tynki
Kategoria robót 454-1.2 Okładziny
Kategoria robót 454-1.3 Malowanie
Klasa 454-2: Posadzki i podłogi
Kategoria robót 454-2.1 Posadzki
Kategoria robót 454-2.2 Podłogi
Kategoria robót 454-2.3 Wykładziny i elementy wykończenia podłóg
Klasa 454-3: Stolarka budowlana
Kategoria robót 454-3.1 Drzwi
Kategoria robót 454-3.2 Okna
Kategoria robót 454-3.3 Szklenie

1.4 autor opracowania:

Pracownia Projektowa Maciej Jekiełek
40-738 Katowice, ul. Harcerska 13
tel: 602 224 182

KONIEC STRONY TYTUŁOWEJ
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A2 CZĘŚĆ OPISOWA programu funkcjonalno - 
użytkowego

2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni PET/CT w Dolnośląskim 
Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z przelokalizowaniem fragmentu oddziału radioterpii ginekologicznej 
II.

2.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość przedmiotu zamówienia oraz 
zakres robót budowlanych :

Przedmiotem zamówienia jest:
Projekt, remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni PET/CT  wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi i przelokalizowaniem fragmentu oddziału radioterpii ginekologicznej II. w Dolnośląskim 
Centrum Onkologii we Wrocławiu zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym i 
wymaganiami techniczno - montażowymi aparatu PET/CT.
dane ogólne:
pomieszczenia przeznaczone do przebudowy adaptacji adaptacji znajdują się na parterze budynku “B” 
DCO :

• powierzchnia użytkowa netto : ok. 225m2
• powierzchnia całkowita brutto : ok. 250  m2
• powierzchnia ruchu : ok. 825 m2
• wysokość w świetle: 3,5 m
• kubatura wewnętrzna netto: ok. 700 m3 
• kubatura wewnętrzna brutto: 1050 m3

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Elementy składowe zadania:
a) wykonanie dokumentacji projektowej dla pracowni PET/CT
b) wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń dawnego bloku 

operacyjnego ( II piętro - skrzydło północne) do potrzeb oddziału radioterapii 
ginekologicznej II.

c) przeniesienie oddziału radioterapii ginekologicznej II na 2 piętro budynku “B”.
d) wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb 

pracowni PET/CT
e) dostawa wymaganego sprzętu dodatkowego i uruchomienie skanera PET/CT
f) udział Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektów oraz pozwoleń na 

prowadzenie działalności medycznej pracowni PET/CT.

2.3.1 Stan istniejący:
W chwili obecnej pomieszczenia przeznaczone na rozplanowanie pracowni PET/CT (skrzydło połnocne) są 
użytkowane jako oddział łóżkowy radioterapii ginekologicznej II. Skrzydło północne 2 piętra jest obecnie 
nieużytkowane, ( dawny blok operacyjny).
Inwestor posiada dokumentację przebudowy 2 piętra ( oddział łóżkowy).

2.3.2 Zakres prac projektowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej pracowni PET/
CT w zakresie , który umożliwi uzyskanie pzytywnych opinii DPWiS i PAA dla tych projektów, 
uzyskanie pozwolenia na budowę, uruchomienie pracowni, przekazanie jej do eksploatacji i 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

a)Projekt ochrony radiologicznej dla pracowni izotopowej ze źródłami promieniotwórczymi wg ustaleń 
z Zamawiajacym i Pracowni z aparatem PET/CT, z określeniem klasy tej pracowni, z opisem 
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stałych i ruchomych osłon przed promieniowaniem jonizującym oraz opisem i schematem 
systemu wentylacji (dalej projektu ochrony radiologicznej dla pracoeni izotopowej)- 5 egz.

b)Projekt ochrony radiologicznej dla pracowni rentgenowskiej (opcja CT dla aparatu PET/CT) z 
opisem osłon   stałych i ruchomych przed promieniowaniem jonizującym i schematem systemu 
wentylacji. (dalej projektu ochrony radilogicznej dla pracoeni izotopowej)- 5 egz.

c)ekspertyza konstrukcyjna- 2 egz.
d)Projekt architektoniczno- budowlany. ( Wykonawca na własny koszt uzyska mapę do celów 

projektowych obejmującą trasę kabla energetycznego)
wymagane branże projektowe:

I. architektura
II.konstrukcja
III.technologia w oparciu o wytyczne producenta urządzenia
IV.wentylacja i klimatyzacja
V.instalacje sanitarne
VI.instalacje elektryczne
VII.instalacja przyzywowa
VIII.instalacje teletechniczne i niskoprądowe 
IX.instalacja gazów medycznych

Wszystkie w/w opracowania winny zawierać STWiOR.
W zakresie ochrony radiogicznej dokumentacja projektowa: powinna być wykonana z uwzględnieniem 
postanowień przepisów zawartych w punkcie A3 niniejszego PFU i powinna obejmować:

1. Projekt ochrony radiologicznej dla pracowni izotopowej ze źródłami promieniotwórczymi wg 
ustaleń z Zamawiającym i pracowni z aparatem PET/CT, z określeniem klasy tej 
pracowni, z opisem stałych i ruchomych osłon przed promieniowaniem jonizującym oraz 
schematem i opisem systemu wentylacji (dalej projektu ochrony radilogicznej dla 
pracowni izotopowej)- 5 egz.

2. Projekt ochrony radiologicznej dla pracowni rentegenowskiej (opcja CT dla aparatu PET/CT) 
z opisem osłon   stałych i ruchomych przed promieniowaniem jonizującym oraz 
schematem                 i opisem systemu wentylacji (dalej projektu ochrony radilogicznej 
dla pracowni rentgenowskiej)   - 5 egz.

Obliczenia ochronności osłon przed promieniowaniem jonizującycm w/w projektach powinny być wykazane 
pisemnie w postaci jawnej i uwzględniać rodzaj przewidzianych do stosowania źródeł promieniowania 
jonizującego, sposób i zakres ich wykorzystywania a w szczególności informacje o planowanym 
postępowaniu ze źródłami promieniotwórczymi w pracowni izotopowej, podane przez Zamawiającego w 
odrębnym dokumencie pt. ,,Informacje niezbędne do wykonania projektu ochrony radiologicznej dla 
pracowni ..... ,,.
W obliczeniach powinny być uwzględnione ochronności własne istniejących osłon (ścian i stropów) przez 
uprzednie dokonanie odkrywek, określenie struktury budowy tych osłon, rodzaju i gęstości materiałów, z 
których są zbudowane i wprowadzenie tych danych do obliczeń.
W każdym z wymienionych w punktach 1) i 2) projektów Wykonawca powinien uwzględnić (między innymi)
narażenie niżej wymienionych osób na promieniowanie jonizujące z dwu źródeł: 

a) od izotopów promieniotwórczych stosowanych w pracowni izotopowej,
b) od promieniowania rentgenowskiego tomografu komputerowego (opcja CT aparatu PET-CT):

 - personelu zatrudnionego w sterowni aparatu PET-CT oraz przy izotopach,
 - pracowników i innych osób zaliczonych do ogółu ludności przebywających w otoczeniu gabinetu 
rentgenowskiego i pracowni izotopowej, 
zgodnie z informacjami do projektów ochrony radiologicznej j/w i limitami użytkowymi dawek określonymi 
przez Zamawiającego.
Projekty będą traktowane przez Zamawiającego za wykonane poprawnie po:
1. Dostarczeniu do Zamawiającego wymienionego w punkcie 2.3.2. 1) projektu ochrony radiologicznej dla 
pracowni izotopowej co najmniej  6 tygodni przed terminem odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
2. Uznaniu projektu wymienionego w punkcie 2.3.2. 1) - przez Departament Ochrony Radiologicznej 
Państwowej Agencji Atomistyki (dalej: DOR PAA), na wniosek Zamawiającego.
3. Dostarczeniu do Zamawiającego wymienionego w punkcie 2.3.2. 2) projektu ochrony radiologicznej dla 
pracowni rentgenowskiej  co najmniej  6 tygodni przed terminem odbioru końcowego dokumentacji 
projektowej.
 4. Pozytywnym zaopiniowaniu projektu wymienionego w punkcie 2.3.2. 2) - przez Dolnośląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej DPWIS) na wniosek Wykonawcy.
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5. Dostarczeniu do Zamawiającego dokumentu z pozytywną opinią projektu wymienionego w punkcie           
2.3.2.2 - wydaną przez DPWIS."

2.3.3 Wymagania dotyczące przygotowania budowy

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest:
• uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i 

sanitarnych,
• uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracowników ,
• realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów ( hałas, utrzymanie porządku w trakcie i 

po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników)
• realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem harmonogramem 

robót, 
• korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu , materiałów i elementów konstrukcyjnych, 

urządzeń medycznych
• usuwanie gruzu i dostawa materiałów przez okno od strony północnej (nieszpitalnymi ciagami 

komunikacyjnymi)- dotyczy prac na parterze.
• wykonanie prowizorycznych wydzieleń - np. z płyty OSB lub innej - rejonu prowadzenia robót ,
• posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej umożliwiającej 

identyfikacje firmy.,
• przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. 
• osoby biorące udział w procesie budowlanym ( inspektorzy nadzoru ), odpowiedzialne za realizacje 

umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poż. mają prawo przerwać roboty w 
każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub P. POŻ.

• pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w Szpitalu i 
obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania miejsca robót.

•  Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy 
robót - konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy

• Pomieszczenie oznakowane symbolem promieniowania jonizującego z napisem “Magazyn źródeł 
promieniotwórczych “ , znajdujące się na parterze w bydynku B DCO w ścisłym sąsiedztwie planowanej 
inwestycji nie wchodzi w skład “terenu budowy”. Pomieszczenie to, na wszystkich etepach inwestycji, 
powinno być w sposób ciągły dostępne dla właściwych służb DCO. Parametry ochronności stropu i ścian  
tego   pomieszczenia przed promieniowaniem jonizującym oraz krotność wymian powietrza 
zapewnianiana przez istniejącą wentylację mechaniczną nie mogą być obniżone w wyniku prowadzonych 
w sąsiedztwie prac budowlanych.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych.

2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

2.4.1 Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą
a) Wykonawca własnym staraniem uzyska mapę do celów projektowych obejmującą 

przebudowywany budynek “B” oraz trasę kabla energetycznego ( trasa opisana w pkt. 
2.6.1.4 V) 

b) Nie ma potrzeby wykonywania badań gruntowych, należy wykonać odkrywki ( pod posadzką 
przyziemia) i ocenić grunt pod konstrukcję wzmaniającą- podrzymującą strop ponad 
przyziemiem ( urządzenie PET/CT)
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c) Zalecenia konserwatorskie- wszystkie obiekty wchodzące w skład DCO znajdują się w strefie 
ochrony zabytków. Należy to uwzględnić w trakcie projektowania.

d) Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji zieleni- wszystkie działania mogące 
naruszyć istniejący drzewostan należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

e) Projektowana funkcja nie wpływa zasadniczo na ochronę środowiska. Ścieki i odpady z 
laboratorium gorącego należy określić i opisać ich utylizację w projekcie ochrony 
radiologicznej.

f) Lokalizacja nowych funkcji nie wpływa na ruch i hałas wewnątrzszpitalny. Agregat wody 
lodowej nalezy dobrać i zlokalizować uwzględniając jego emisję hałasu.

g) Należy wykonać inwentaryzację obiektu w niezbędnym zakresie, uwzględniając również trasę 
dostawy aparatu i jego docelowej lokalizacji ( obciążenie stropu). Inwentaryzacją należy 
objąć również przyziemie budynku , gdzie przwiduje się konstrukcję wzmacniającą strop.

h) Projektowane nowe funkcje ( parter i drugie piętro , skrzydło północne) będą zasilane ze 
źródeł wewnątrzszpitalnych wg opisanych poniżej uwarunkowań.

i) Na czas realizacji prac budowlano- montażowych należy wydzielić teren - zaplecze budowy, 
miejsce skłądowania materiałów, gruzu, odpadów. Wydzielić miejsca ruchu i rozładunku 
samochodów dostawczych.

2.4.2 Właściwości funkcjonalno- użytkowe budynku  
Pomieszczenia po adaptacji będą mieścić jeden aparat PET/CT i wyposażenie związane z prowadzeniem 
planowanej dzialalności, w szczegolności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

2.4.3 Układ funkcjonalny pracowni oraz uwarunkowania przeciwpożarowe
a) Układ funkcjonalny pracowni PET nalezy uzgodnic z Użytkownikiem:
b) Należy zamknąc pracownię jednymi drzwiami lokalizując je w pobliżu rejestratorni,
c) Wydzielić przestrzennie (w pracowni) drogę pacjentów na badania rozdzielejąc ją od drogi 

wyjścia pacjenta po badaniu.
d) Pomieszczenie aplikacji winno się znaleźć pomiędzy pom. poczekalni “gorącej” a pom. 

pracowni izotopowej “gorącej”,
e) Pomieszczenia, wewnątrz których stosowanie izotopów powoduje największe narażenie 

otoczenia na promieniowanie jonizujące należy lokalizować tak aby wykorzystać 
ochronność własną istniejących ścian i stropów

f) Wejście do pracowni izotopowej winno odbywać się poprzez śluzę, z której dostępny będzie 
magazyn źródeł i odpadów promieniotwórczych zgodnie z wymaganiami  określonymi w 
projektach OR

g) Poczekalnię “gorącą” należy wyposażyć w bezposrednio dostępny WC pacjentów,
h) Projekty architektoniczne i instalacyjne winny uwzględniać wytyczne ekspertyzy technicznej 

w zakresie ochrony p.pożarowej autorstwa Wojewódzkiego Biura Projektów we 
Wrocławiu z kwietnia 2011 r, arch. Bogdana Kaczmarzyka.

Uwaga: W miarę możliwości należy drzwi o wymaganej odporności pożarowej zaprojektować i wykonać 
jako podtrzymywane w pozycji otwartej ( sterowanie z SSP) aby nie stanowiły utrudnienia w poruszaniu się 
personelu i pacjentów.

2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997.

2.5.1 Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto pomieszczeń adaptowanych:

kubatura brutto/ powierzchnia całkowita :            1050/ 250 = 4,2
kubatura brutto/ powierzchnia  netto :     1050/225 = 4,7
kubatura netto/  powierzchnia całkowita :           700/250 = 2,8
powierzchnia ruchu i poczekalnie   :     25,0 m2    
udział powierzchni ruchu w powierzchni netto :   25/225 x 100% = 11%
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zestawienie pomieszczeń :!

wentylatornia 20,0 m2

pracownia PET 37,0 m2

WC personelu + szatnia  8,0 m2

WC niepelnosprawnych  7,0 m2

Rejestracja, poczekalnia, pok.opisu 50,0 m2

pom. porzadkowe  2,5 m2

śluza dozymetryczna  3,5 m2

magazyn źródeł i odpadów 
promieniotwórczych

 5,0 m2

pracownia izotopowa 18,0 m2

pokój aplikacji 14,0 m2

wc pacjentów  6,0 m2

poczekalnia gorąca 22,0 m2

poczekalnia zimna po badaniu 18,0 m2

sterownia 14,0 m2

komunikacja 25,0 m2

2.5.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników:

Kubatura oraz powierzchnia całkowita nie mogą ulec zmianie ponieważ nie ma możliwości przeznaczenia 
większej powierzchni w ramach istniejącej powierzchni na parterze budynku “B”. Powierzchnie użytkowe 
poszczególnych pomieszczeń mogą się zmienić o +/-15 % , przy zachowaniu ogólnej łącznej powierzchni, z 
uwzględniem ograniczeń określonych w przepisach wymienionych w punkcie A3.

2.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania odnośnie układu funkcjonalnego - patrz punkt 2.4.3
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonywane, sprawdzane i nadzorowane przez 
osoby posiadające niezbędne uprawnienia w sposób określony przez ustawę Prawo Budowlane.
W szczególności dotyczy to architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, słaboprądowych i sanitarnych.
Projekt zakłada wpisanie się w istniejący układ ścian konstrukcyjnych. Poniewaz zespół obiektów DCO jest 
wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia. Projekty i realizacje mają być prowadzone w porozumieniu 
z Konserwatorem Zabytków.

2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczeń pracowni izotopowej oraz pracowni PET/CT :

2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych:
a) roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem otworów ścianach nośnych- wzmocnienie 

stropu zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjną.
b) rozbiórka istniejących ścian działowych
c) montaż nowych ścianek działowych ścianek i ( lub) dodatkowych osłon z uwzględnieniem 

wymaganej ochronności przed promieniowaniem jonizującym, wynikającej z projektów 
OR

d) wykonanie nowych, bądź poszerzenie starych otworów drzwiowych
e) demontaż starych ściennych i posadzkowch okładzin płytkowych
f) wykonanie nowych zmywalnych okładzin np; tarket oraz gładkich i nienasiąkliwych, 

zachodzacych łukami na ściany okładzin w pomieszczeniach wskazanych w projektach 
OR

g) w pomieszczeniu PET/CT oraz w sterowni, wykłądziny PVC przewodzące z uziomem, 
wywinięte na ściany na wys. 10 cm, o oporności R1 ≤ 104 Ohms
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h) zbicie starych i wykonanie nowych tynków z uwzględnieniem wymagań określonych w 
projektach OR

i) malowanie ścian farbami zmywalnymi kl.II, z uwzględnieniem wymagań określonych w 
projektach OR

j) wykonanie systemowych sufitów podwieszanych,kasetonowych, w pomieszczeniach mokrych 
wykonać sufity z płyty GK , wilgocioodpornej malowanej farbą zmywalną, z 
uwzględnieniem wymagań określonych w projektach OR

k) demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej z uwzględnieniem wymagań określonych 
w  projektach OR

l)  wyposażenie pracowni w meble medyczne, z uwzględnieniem wymagań określonych w 
projektach OR

m) wyposażenie pracowni w okno z pomieszczenia sterowni- ze szkłem ołowianym, 
równowaznik wg projektów OR. Minimalne wymiary 120/90 cm

2.6.1.2 Wymagania jakosci materiałów budowlanych

I. Powłoki malarskie:
farba zmywalna: lateksowa do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na 
szorowanie na mokro powłok wewnętrznych
• odporność na szorowanie na mokro : klasa 2
• zdolność krycia : klasa 2
• nie zawierająca składników powodujących wyłapywanie kurzu z powietrza
• odporna na działanie zasad
• nie zmydlająca się
• dyfuzyjna

II. Posadzki PVC przewodzace:
• grubość 2 mm
•  z zabezpieczeniem poliuretanowym,
•  grupa ścieralności P, 
• wgniecenie resztkowe wg EN 433 ok. ≤ 0.02 mm
•  odporne na nacisk punktowy, 
• odporne na działanie krzeseł na rolkach, 
• stabilność wymiarów wg EN 434<= 0,4 %
• Odporność elektryczna: 

ESD-zaakceptowane SP metoda 2472 106 ≤ R ≤ 108 Ohms
EN 1081 R1 ≤ 104 Ohms
R2 ≤ 104 Ohms
EN/IEC 61340-4-1 R ≤ 104 Ohms
EN/IEC 61340-4-5 ≤ 3,5x107 Ohms

• odporność chemiczna EN 423:  Dobra odporność
• odporność na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C: odporne, nie pozwalące na 

rozwój

III. Posadzki - PVC homogeniczne
•  grubość 2 mm
•  z zabezpieczeniem poliuretanowym,
•  grupa ścieralności P, 
• wgniecenie resztkowe wg EN 433 <= 0,06 mm, 
•  odporne na nacisk punktowy, 
• odporne na działanie krzeseł na rolkach, 
• stabilność wymiarów wg EN 434<= 0,4 % 
• klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1 :  Bfls1 
• właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51130 : R9
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• właściwości antystatyczne wg EN 1815 < 2kV
• absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8 : 4 dB
• odporność barwy na światło  EN ISO 105-B02:  ≥ 6
• odporność chemiczna EN 423:  Dobra odporność
• odporność na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C: odporne, nie pozwalące na 

rozwój
• dostarczane w postaci rolek
• wzdłuż ścian należy wykonywać marginesy wyróżnione kolorystycznie, z wywinięciem 10 cm 

na ścianę. 
• wszelkie połączenia spawać bezspoinowo.

IV. Sufity podwieszone
• system sufitów podwieszanych na ruszcie systemowym
• łatwo demontowalne
• możliwość utrzymywania w czystości: codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe, 

przecierane na mokro raz w tygodniu
• odporność na wilgoć wg ISO 4611 : do 95% wilgotności względnej powietrza, przy 

temperaturze 30st. C
• odporność ogniowa wg EN 13501-1 : niepalne

V. Stolarka okienna zewnętrzna 
• nie dotyczy

VI. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana

• skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej (np. system BKT, Porta 
Enduro lub równoważne

• okleina HPL lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione 
• ościeżnice drewniane, regulowane, pokryte tą samą okleiną co skrzydła drzwiowe
• część drzwi przeszklona z okienkiem okrągłym ( bulaj )
• aluminiowa
• malowana proszkowo
• przeszklenia ze szkła bezpiecznego, hartowanego

Część drzwi drewnianych i aluminiowych będzie drzwiami przeciwpożarowymi EI60.

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukcyjnych :
• należy wykonać ekspertyzę konstrukcyjną dotyczącą nośności stropu i ewentualnie wykonać jego 

wzmocnienie ( podparcie)
• wmocnienie stropu ponad przyziemiem pod aparatem PET/CT,łaczny cięzar ok. 3,2 t, /pow. ok. 4,5 m2
• wzmocnienie stropu pod komorą dyspensera w pomieszczeniu pracowni gorącej, łączny ciężar ok. 5 ton, / 

pow. ok. 1,5 m2
• Wykonawca w procesie projektowania robót budowlanych uwzględni czynne funkcjonowanie w przyziemiu 

Zakładu Brahyterapii i Zakładu Diagnostyki Chorób Gruczołu Sutkowego i zaproponuje rozwiązanie 
projektowe najmniej ingerujące w istniejący układ konstrukcyjno- funkcjonalny. Czas realizacji robót 
budowlanych musi zostać dokładnie określony przez Wykonawcę i ujęty w harmonogramie 
zaakceptowanym przez Inwestora (ciągła działalność medyczna)

• należy ocenić nośność stropu korytarza ( od wejścia do budynku, do miejsca montażu docelowego 
aparatu i zalecić ewentualne jego podstemplowanie na czas transportu aparatu ( najcięższy 
niedemontowalny fragment aparatu ma ciężar ok. 1800 kg); należy uzgodnić z Inwestorem termin tych 
czynności , maksymalnie go skracając.

• pozostały zakres prac konstrukcyjnych:
• niewielkie przebicia stropu i ścian o wymiarach ok.0,4 x 0,4 m- wentylacja, wykonane z uwzględnieniem 

wymagań okreslonych w projektach OR
• nowe nadproża drzwiowe ( przesklepienie otworów) 1,2 m - 1,8 m szerokości
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2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i nisoprądowych:
Instalacje wynikające z nowoprojektowanych funkcji obejmują :
• zasilanie zewnętrzne 
• oświetlenie ogólne i miejscowe z sieci podstawowej i rezerwowanej ,
• oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa ,
• gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia ,
• wewnętrzne linie zasilające do tablic rozdz.,
• zasilanie urządzeń elektromedycznych ,
• zasilanie urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych , 
• uziemienia i połączenia wyrównawcze,
• sygnalizacji - z uwzględnieniem wymagań określonych w projektach OR

I. Zasilanie - Stan istniejący 
Szpital zasilany jest napięciem 230/400V ze stacji 2 transformatorowej (na terenie Szpitala) , oraz posiada 
agregat prądotwórczy z automatycznym startem .
Rozdzielnica główna 230/400V dla  budynku B zlokalizowana jest w piwnicy budynku i zasilana ze stacji 
trafo.
W budynku zainstalowanych jest obecnie szereg urządzeń o dużym poborze prądu ( mocy ) -  2 tomografy 
komputerowe, symulator Acuity, aparat RTG Multix co przy uwzględnieniu infrastruktury towarzyszącej może 
nie zapewnić prawidłowego zasilania przewidywanego urządzenia  PET/CT.
Przed przystąpieniem do opracowań projektowych zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji głównych 
odbiorników i sieci wewnętrznych  budynku B zasilanych z głównej rozdzielnicy 230/400V  oraz wykonanie 
pomiarów rzeczywistych obciążeń na liniach zasilających.  
Rozdzielnica ta posiada zasilanie podstawowe ( w stacji sekcji 10 / 0,4 kV), rezerwowe ( w stacji sekcji 20/ 
0,4 kV) oraz  z agregatu prądotwórczego.
Przewiduje się nowe niezależne zasilanie urządzenia PET/CT bezpośrednio z głównej rozdzielnicy 
230/400V w stacji trafo, dorobić pole zasilające typu PRISMA z zabezp. ok. 3 x 200 A ( brak wolnego pola)

a) Towarzysząca urządzeniu infrastruktura - wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, gniazda 
wtykowe, zasilanie komputerów oraz urządzeń niskoprądowych, przyłączona zostanie do 
istniejącej sieci budynkowej poprzez nowoprojektowane lub adaptowane tablice 
rozdzielcze.

b) w wiatrołapie bud. B obok istn.wyłącznika p.poż nalezy zainstalować dodatkowy wyłącznik 
p.poż -odcinający

c) przekrój kabla zasilającego PET/CT determinuje impedancja linii zasilającej. Dopuszczalna 
przez dostawców  urządzeń wartość impedancji wynosi od ok. 85 do 150 mΩ . Przy 
długości linii od stacji do przyłącza urządzenia ok. 200m, optymalny przekrój linii to 120 
mm2 Cu.

d) Nowa linia kablowa wyprowadzona z rozdzielnicy głównej stacji trafo , gdzie należy 
dobudować odpowiednie pole odpływowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym 200A

e) W budynku B kabel wprowadzić należy do nowoprojektowanej szafki przyłączowej 
usytuowanej w pomieszczeniu technicznym (wentylacja) obok pracowni PET/CT. 

II. Instalacja urządzenia PET/CT:
Należy wykonać zgodnie z wymaganiami dostawcy urządzenia PET/CT.

III. Instalacje oświetleniowe
a) w obwodach oświetlenia ogólnego należy przewidzieć ok.25 – 30% opraw zasilanych z sieci 

rezerwowanej - oddzielnymi obwodami z tablicy rezerwowanej.
b) oprawy oświetlenia bezpieczeństwa- ewakuacyjne i kierunkowe wyposażone zostaną we 

własne moduły zasilające na czas 3h .
c) Typy opraw oraz ich ilość dobrane zostaną w zależności od charakteru pomieszczeń .
d) Instalacja wykonana zostanie przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2 ułożonymi w 

tynku w rurkach oraz na korytkach w przestrzeniach międzystropowych .
e) Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z normą  IEC 60364-7-710. Należy 

zastosować rozdzielnice wolnostojące lub wnękowe. 
f) Oświetlenie pomieszczeń: świetlówkowe oprawy rastrowe przystosowane , higieniczne, 

odpowiednie do montażu w sufitach podwieszonych lub nadtynkowo; obudowa odporna 
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na opary oleju, działanie chemikaliów - środków dezynfekujących i czyszczących z 
elektronicznym statecznikiem do źródła światła ; technika zamknięcia: obrotowe 
zamknięcie ryglowe z przeźroczystą lub opalizującą przykrywą z pleksi emitująca 
rozproszone światło z łatwą do czyszczenia powierzchnią zewnętrzną

g) należy zastosować osprzęt podtynkowy o podwyższonych standardach .
h) ze względu na unifikację źródeł światła w oprawach, w DCO należy stosować świetlówki 

liniowe 8W, 13W, 18W lub 36W oraz wszelkie kompaktowe wkręcane E-14 i E-27 
(niewtykowe)

IV. Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i siły
Instalacje te obejmują zasilanie gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w pokojach, korytarzach, 
sanitariatach itp. oraz zasilanie odbiorników o ustalonej lokalizacji (dedykowane)  jak brudowniki, komora 
„gorąca” itp. Obwody dla tych instalacji wyprowadzone zostaną z tablic strefowych .
Dla zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji odpowiednie obwody zasilające agregat wody lodowej , 
centralę wywiewno-nawiewną czy nawilżacz parowy wyprowadzone zostaną z nowej przynależnej 
rozdzielnicy.
Instalację wewnętrzną  wykonywać przewodami kabelkowymi YDY 2,5mm2 , prowadzonymi analogicznie 
jak oświetleniowa.

V.  Zasilanie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wymagania dotyczące sieci 
teleinformatycznej

Do zasilania elektrycznego urządzeń komputerowych (komputery, serwery,
UPS-y, drukarki, monitory, itp.) należy stosować osobną instalację elektryczną
wydzieloną (dedykowaną). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk urządzeń
komputerowych niezależnie od instalacji elektrycznej ogólnej. W tym celu wykonuje
się osobne tablice (TK) do zasilania tej instalacji. Instalację elektryczną wydzieloną
należy wykonać w układzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK zasilane trójfazowo z tablic
piętrowych lub rozdzielnicy głównej RG budynku. Tablica TK (w wykonaniu wnękowym, min. 3x12 pól, drzwi 
metalowe białe, zamykane na zamek patentowy,
schemat jednobiegunowy instalacji z opisami na drzwiach wewnętrznych) wyposażona w:
- rozłącznik główny izolacyjny trójfazowy (cztero-biegunowy), np. FR-304,
100A,
- ochronnik przeciwprzepięciowy klasy C, (II kategorii, poziom ochrony </= 1,5
kV, obciążalność prądowa od 5 kA do 15 kA, kształt 8/20 µs), np. DEHNguart
TNS, AC 230/400V,
- lampki sygnalizujące obecność napięcia w trzech fazach,
- wyłączniki różnicowo-nadmiarowo prądowe, 2P, (blok różnicowy typ A,
∆ I=30mA, blok nadmiarowo prądowy charakterystyka B-16A, np. P-312, 2P,
B-16A/30mA, Legrand ) - w ilości zależnej od ilości obwodów.

Zestaw gniazd ZPK = punkt przyłączeniowy, komputerowy wykonany w
postaci natynkowej puszki 4-ro modułowej, 3 moduły - 3 gniazda pojedyncze,
kodowane, np. DATA (lub równoważne), 1 moduł (czyli czwarty) z dwoma gniazdami
Iogicznymi RJ45. Przewidywane obciążenie na jeden zestaw - ok. 1kW. Przewód
zasilający ZPK - Cu, 3×2,5 (np. YDYp-3×2,5). Pojedynczy obwód zasilający może
obejmować max. cztery punkty ZPK.

Tablica TK zasilana przewodem dobranym odpowiednio do przewidywanego
obciążenia, jednak o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 (np. YDY-5×6).
Zabezpieczenie w tablicy piętrowej R-303, podstawy 63 A.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania wyłączników różnicowo-
prądowych, pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz sprawdzenie ochrony
przeciwporażeniowej.

Używane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualną legalizację
metrologiczną.
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Osoba wykonująca elektryczne pomiary ochronne powinna mieć świadectwo
kwalifikacyjne ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba
sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo
kwalifikacyjne ,,D" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń
elektrycznych w pełnym zakresie, lub osoba wykonująca pomiary ochronne i
podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne ,,D" i ,,E"
lub ,,D" zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polit. Społecz. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla urządzeń Grupy I.

Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
posiadanie w/w kwalifikacji - oświadczenie lub ksero z uprawnień potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Protokoły z pomiarów przekazać do Działu Technicznego. Podobnie 1 egz. wykonanej
dokumentacji sieci dedykowanej. 
W pracowni PET/CT przewiduje się sześć stanowisk komputerowych.

Wymagania dotyczące sieci teleinformatycznej:
a) Okablowanie musi zostać wykonane skrętką FTP, kat. 6A
b) Wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły 

przełączeniowe) muszą posadać parametry odpowiednie do kategorii 6A FTP
c) Kable należy prowadzić w kanałach kablowych przystosowanych do wymogów technicznych 

stosowanych w sieci LAN, odpowiedniej kategorii, z założeniem 30% rezerwy 
pojemności. Kanały kablowe muszą być montowane z wykorzystaniem elementów 
łączeniowych ( systemowych) producenta, należy wybrac takiego producenta aby w 
swojej ofercie posiadał wszystkie potrzebne do realizacji elementy.

d) Należy uzyskać zgodę Zamawiającego na wykorzystanie już istniejących kanałów kablowych.
e) Zamawiający dopuszcza odcienkowe ukłądanie przewodów logicznych i elektrycznych w 

kanałach kablowych z przegrodą, jednak należy każdorazowo uzyskać zgodę 
Zamawiającego na takie rozwiązanie.

f) W przypadku braku wolnego miejsca do podłączenia gniazda sieciowego w odpowiednim 
punkcie dystrybucyjnym, należy zainstalować odpowieni patchpanel w szafie 
krosowniczej.

g) W celu utrzymania dotychczasowego, jednolitego systemu okablowania oraz planowanej 
certyfikacji wszystkie połączenia i zakończenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu okablowania strukturalnego PANDUIT oraz normą EIA-568B, przy 
wykorzystaniu elementów dopuszczonych w chwili montażu przez producenta systemu.

h) W trakcie realizacji zamówienia należy zapewnić ciągłość działania sieci komputerowej. 
Niezbędna przerwa może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

i) Należy wykonać pomiary i dokumentację powykonawczą umożliwiającą uzyskanie certyfikacji  
producenta systemu. Pomiary należy wykonać jako Permanent Link miernikiem 
dopuszczonym przez producenta systemu, posiadającym w chwili pomiaru ważną 
kalibrację, wykonaną przez Producenta miernika, do pomiarów musi być dołączony 
dokument wystawiony przez Producenta miernika, potwierdzający ważność kalibracji w 
chwili pomiaru.

VI. Konieczny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych i niskoprądowych:
a) instalacja SSP - centralkę p.poz zlokalizować w Portierni Głównej DCO. Centralka musi mieć 

pojemnosc 8 pętli dozorowych po 128 elementów liniowych
b) system interkomowy do łącznosci personelu z pacjentem, panel naścienny z możliwością 

mycia
c) system telewizji obserwacyjnej w pom. diagnostycznym i poczekalni gorącej
d) inst. sygnalizacji włamania, dla ochrony źródeł promieniotwórczych przed utratą lub 

nieuprawnionym użyciem- z transmisją do budynku Portiernii Głównej.
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VII. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Dla sieci TN-C-S zastosować jako ochronę dodatkową , szybkie wyłączenie , przez zastosowanie 
wyłączników różnicowych o prądzie zadziałania 30 mA oraz odpowiedni dobór zabezpieczeń nadprądowych 
linii zasilających .
Dodatkowo przewidzieć wykonanie połączeń wyrównawczych wszystkich elementów metalowych instalacji 
budynku ( rurociągi , kanały wentylacyjne , drzwi itp. ) oraz przyłączenie podłóg przewodzących w pracowni 
i sterowni PET.
Dla zabezpieczenia od przepięć przewidzieć ograniczniki przepięć na tablicach rozdzielczych .

VIII. Trasa kabla zasilającego
Projektanci rozważą dwie propozycje i przedstawią Inwestrowi uwarunkowania techniczne obydwu 
rozwiązań. Inwestor wspólnie z Projektantem podejmie decyzje dot. trasy kabla.
z budynku stacji trafo przez drogę wejść do budynku Teleradioterapii ( nowego) i prowadzić kabel zasilający 
korytarzami nad sufitami podwieszonymi, wejść do maszynowni wentylacji ( stary budynek Teleradioterapii- 
kabel prowadzić w korytku) nalewej ścianie bocznej do końca pomieszczenia i dalej wzdłuż ściany 
prostopadłej do łącznika, wyjść z budynku przez drogę i dalej trawnikiem do budynku “B”.
podobna do trasy jw. , natomiast prowadzona po przeciwnej stronie budynku Teleradioterapii w trawniku (od 
strony ulicy Kruczej) do łącznika, przez jezdnie i dalej trawnikiem jw.

2.6.1.5 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:
I. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji od poziomu stropu kondygnacji poniżej do poziomu 
posadzki w pomieszczeniach powyżej remontowanego oddziału łóżkowego. Wymiana podejść do pionów 
kanalizacji sanitarnej z innych przyborów. Zaprojektowane przybory sanitarne ( zgodnie z Projektem 
Budowlanym) wpiąć do istniejącej infrastruktury wody użytkowej i kanalizacji. Prace wykonywać w 
istniejącej technologii. Wyposażenie pomieszczeń w biały montaż zgodnie z przepisami BHP,  projektem 
architektoniczno- budowlanym oraz przepisami obowiązującymi podmioty prowadzące działalnosć 
medyczną. Standard białego montażu i baterii czerpalnych na poziomie Koło Nova i Oras.
Armatura sanitarna: miski ustępowe, podwieszane na stelażach, z deskami sedesowymi wolnoopadającymi.
umywalki - na stelażach
wc i umywalki , odpowiednio  wyposażyć w pochwyty dla niepełnosprawnych.
Zamontować dozowniki, papieru toaletowego, ręczników papierowych, dozownik mydła w płynie, dozowniki 
płynu dezynfekującego, oraz kosze zamykane na zużyte ręczniki papierowe. Nad umywalkami w wc 
zamontować lustra oraz oświetlenie.

II. Instalacja centralnego ogrzewania 
utrzymująca temp. 20st. C. 
zakres instalacji:

a) wymiana pionów w obrębie pracowni od poziomu stropu kondygnacji poniżej do poziomu 
posadzki w pomieszczeniach powyżej remontowanego oddziału łóżkowego. 

b) wymiana gałązek z grzejnikami i armaturą na nową, prace wykonać w istniejącej technologii
c) zastosować grzejniki stalowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, mocowane na 

dystansach umożliwiających umycie dwustronne grzejnika oraz powierzchni ściany za 
grzejnikiem ( grzejniki płytowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia) 
W pomieszczeniach mokrych zastosować grzejniki łazienkowe- drabinkowe z 
możliwością zasilania elektrycznego poza sezonem grzewczym.

III. Instalacja wentylacji nawiewno- wywiewnej
Wentylatornię przewiduje się zlokalizować w pomieszczeniu przyległym do pomieszczenia PET/CT.
Zasilanie w ciepło central wentylacyjnych opcjonalnie z węzła FORTUM lub za pomocą energii elektrycznej, 
po sprawdzeniu moźliwości rozbudowy węzła cieplnego. 

Agregat wody lodowej należy umiejscowić:
• na trawniku od strony północnej ( fundament i ogrodzenie)
• na bunkrze brahyterapii (uzgodnić z Konserwatorem Zabytków)
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Zaprojektować i wykonać przy następujących założeniach:
zyski ciepła:

a)  Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego wg PN-76/BO34020: tz = 30 st. C, φ = 45 
%,  do obliczeń przyjąć: tz = 35 st. C, φ = 45 %

b) parametry powietrza wewnętrzego - tw = 22-24 st.C, φ ≤ 55%
c) zyski ciepła od oświetlenia Qs ≤ 10W /m2
d) zyski ciepła jawnego od ludzi Qcz = 85 W/ osobę
e) zyski ciepła dla stnowiska pracy ( komputer, oświetlenie miejscowe itp.)
f) Qp = 250W /m2
g) dla okien przyjęto współczynniki przenikania ciepła U = 1,5 W/ (m2*K)
h) zyski od urządzeń wg. kart katalogowych producenta(pom. skanera PET/CT ok. 7,0 kW; 

sterownia ok. 3,0 kW, pom. techniczne ok. 5kW) 
uwaga: Kontrola warunków klimatycznych ciągła , wahania temp. +/- 1,5 st. C

W pomieszczeniach technologicznych:
a) Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna powinna działać w sposób 

ciagły z ewentualnymi obniżeniami wydajności 25% - 50%, podczas nieużytkowania 
zespołu pom. PET/CT z uwzględnieniem wymagań określonych w projektach OR

b) zastosować centralę wentylacyjną w wykonaniu higienicznym (a nie tylko posiadające atest 
higieniczny) z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika glikolowego

c) wykonać nawiew świeżego powietrza z jego całkowitą obróbką ( dwa stopnie filtracji), 
ogrzewanie w nagrzewnicy wodnej lub chłodzenie w chłodnicy wodnej oraz nawilżaniem) 
do pomieszczenia poprzez nawiewniki wirowe wyposażone w przepustnice regulacyjne 
oraz skrzynki rozprężne wygłuszane akustycznie i termicznie do montażu w stropie 
podwieszanym

d) centrala musi  być wyposażona w falowniki na wentylatorach, oraz automatykę 
przystosowaną do pracy z układem nawilżania / osuszania ( konfuguracja centrali 
chłodnica/ nagrzewnica, kasetką zdalnego sterowania i zegarem czasu rzeczywistego 
oraz dwoma prędkościami ( wydajnościami ) wentylatora 25% - 50% i 100%.

czerpnia i wyrzutnia powietrza:
a) czerpnia w postaci żaluzji okiennej
b) wyrzutnia dachowa ( dach płaski)
c) kanał wyrzutowy prowadzony poprzez dwie kondygnacje tranzytem

wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych i porządkowym:
zaprojektowac i wykonać:

a) nawiew realizowany grawitacyjnie za pomocą otworów kompensacyjnych w drzwiach oraz 
mikrowentylacji w oknach

b) wywiew mechaniczny realizowany indywidualnie w zależności od potrzeb za pomoca 
wentylatorów łazienkowych typ EDM 100/T firmy Venture Industries lub HVR firmy 
Helios, wentylatory powinny załączać się automatycznie od wyłącznika światła i 
pracowac nastawiony czas  po wyłączeniu światła.

zalecane materiały:
a) kanały o przekrojach prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej, łączonych na 

ocynkowane kołnierze tzw. “RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi
b) kanały okrągłe- rurowe SPIRO o złączkach mufa- nypel - izolowane ( tylko podejścia do 

nawiewników)
c) kanały elastyczne- FLEX- izolowany- łączony na opaski zaciskowe
d) kratki wentylacyjne- prostokątne:
e) nawiew- stalowe, sufitowe nawiewniki wirowe z przepustnicą regulacyją i skrzynką rozprężną 

izolowaną akustycznie
regulacja instalacji:

a) indywidualna- poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych
b) centralna: poprzez regulację wydajności centrali wentylacyjnej za pomoca przetwornic 

częstotliwości sterujących obrotami silników.
ochrona akustyczna i termiczna:
 akustyczna:

a) zastosowanie centrali wentylacyjnej w obudowie akustyczno- termicznej
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b) tłumiki akustyczne w centralach i na kanałach
c) izolacja kanałów wełną mineralną z folią aluminiową
d) przejścia przez przegrody budowlane akustycznie chronione ( elastyczne)
e) izolacja akustyczna skrzynek rozprężnych nawiewników i wywiewników

 termiczna:
a) zastosowanie centrali wentylacyjnej w obudowie akustyczno - termicznej
b) izolacja kanałów wentylacji nawiewno -  wywiewnej za pomocą wełny mineralnej na folii 

aluminiowej o gr. 5 cm ( w pomieszczeniach) i gr. 5cm ( w pomieszczeniach 
technicznych)

wymagane krotności wymian:
a) pomieszczenie  PET/CT - nawiew 7 ,wymiew 6, ciśnienie +10%
b) pomieszczenie  sterowni - nawiew 7 ,wymiew 6, ciśnienie +10%
c) poczekalnie - nawiew 5, wywiew 5 , cisnienie 0
d) śluza dozymetryczna - nawiew 5, wywiew 5 , cisnienie 0
e) pracownia izotopowa gorąca, magazyn źródeł - nawiew 8, wywiew 9 , cisnienie -10%

W pomieszczeniu PET/CT i sterowni należy przyjąć klimakonwektory sufitowe ( jeśli wentylacja nie odbierze 
zysków ciepła od urządzeń) .
W pracowni izotopowej należy uwzględnić wymagania dotyczące kierunku ruchu powietrza określone w 
projektach ochrony radiologicznej-zgodnie z obowiązującymi przepisam i wymienionymi w punkcie A3.
W pomieszczeniach towarzyszących zastosować wentylację wywiewną ( wc, pom. porządkowe )
Ilość powietrza w całej pracowni powinna się bilansować.
Szafę sterowniczą zlokalizować w wentylatorni a sterownik wyprowadzić do pomieszczenia sterowni.

IV. Instalacja gazów medycznych
W zakresie obowiązujacych przepisów, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i sposobu dystrybucji- 
zasilanie z istniejących pionów w zabudowie znajdujących na nieczynnym oddziale chirurgicznym. 
Likwidacja nieczynnych odejść i zaślepienie na magistrali. Punkty poboru tlenu i próżni zlokalizowac w 
pomieszczeniu PET/CT poczekalni gorącej i pokoju aplikacji. Tablicę kontrolną należy przewidzieć w pokoju 
aplikacji.

2.6.2 Wymogi techniczne dla pomieszczeń pomieszczenia oddziału łóżkowego -2 piętro: 
Realizacja zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Inwestora.

2.6.2.1 Zakres rzeczowy prac obejmuje utworzenie:
a) 2 pokoi 3 łóżkowych
b) 2 pokoi 2 łóżkowych
c) 1 pokoju 4 łóżkowego
d) 2 węzłów sanitarnych
e) korytarza jako części komunikacyjnej wraz z konieczną infrastrukturą techniczną
f) Zamawiajacy oczekuje, aby Oddział Łóżkowy obejmował pomieszczenia II/12, II/13, II/15, II/

16, II/17, II/18, II/19 zgodnie  z projektem budowlanym j.w.

2.6.2.2 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych:
a) roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem otworów w ścianach nośnych
b) rozbiórka istniejących ścian działowych i nośnych
c) montaż (lub murowanie) nowych ścianek działowych
d) wykonanie nowych bądź poszerzenie starych otworów drzwiowych
e) demontaż starych ściennych i posadzkowych okładzin płytkowych
f) wykonanie nowych okłądzin ściennych i podłogowych
g) zbicie starych i wykonanie nowych tynków
h) malowanie ścian
i) wykonanie systemowych sufitów podwieszanych
j) demontaż starej i nowej stolarki drzwiowej
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2.6.2.3 Konieczny do wykonania zakres instalacji elektrycznych:
a) zasilanie instalacji elektrycznych Oddziału Łóżkowego wykonać ż istniejącej tablicy piętrowej 

4R5 ( dawne zasilanie Bloku Operacyjnego, oznaczenie RB3). Tablica ta zasilana jest z 
rozdzielni głównej budynku RG-B, zlokalizowanej w piwnicy ( zabezpieczenie 3F3, 
podstawa 160A). Przewód zasilający ( wlz) 4 x LY-25, przy tablicy listwa zaciskowa z 
LYżo-35.

b) Oświetlenia ogólnego i miejscowego.
c) oświetlenia zapasowego ( bezpieczeństwa)
d) Oświetlenia ewakuacyjnego
e) Gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
f) Lamp bakteriobójczych
g) ochrony przeciwprzepieciowej
h) ochrony przeciwporażeniowej
i) ochrony odgromowej, uziemień i połaczeń wyrównawczych

Uwaga: stosowane w oprawach oświetleniowych żródła światła uzgodnić z Zamawiającym 
(unifikacja). 

2.6.2.4 Konieczny do wykonania zakres instalacji niskoprądowych:
a) sieć teleinformatyczna zgodnie z zapisem 2.6.1.4 pkt. V
b) inst. przyzywowa ( kompatybilna z już istniejącą SINOPTIC rozbudowa centralki w dyżurce 

pielęgniarskiej
c) instalacja SAP- centralka p.poż zlokalizowana w portierni głownej DCO

Wszelkie istniejace instalacje elektryczne związane z dawnym Blokiem Operacyjnym należy zdemontować 
a w ich miejsce zainstalować nowe.

2.6.2.5 Konieczny do wykonania zakres robót sanitarnych:
I. Instalacje centralnego ogrzewania:
Utrzymująca temperaturę 20st. C. Zakres instalacji - wymiana pionów od poziomu stropu kondygnacji 
poniżej do poziomu posadzki w pomieszczeniach powyżej remontowanego oddziału łóżkowego. Wymiana 
gałązek z grzejnikami i armaturą na nową. Prace wykonać w istniejącej technologii.

II. Grawitacyjna instalacja wentylacji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. kanały wentylacji prowadzone w przestrzeni budynku i 
wyprowadzone ponad dach, zakończone wywietrzakami dachowymi na podstawie dachowej.

III. Instalacja wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. 
Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji od poziomu stropu kondygnacji poniżej do poziomu 
posadzki w pomieszczeniach powyżej remontowanego oddziału łóżkowego. Wymiana podejść do pionów 
kanalizacji sanitarnej z innych przyborów. Zaprojektowane przybory sanitarne ( zgodnie z Projektem 
Budowlanym) wpiąć do istniejącej infrastruktury wody użytkowej i kanalizacji. Prace wykonywać w 
istniejącej technologii. Wyposażenie pomieszczeń w biały montaż zgodnie z przepisami BHP, 
architektonicznymi i przepisami obowiązującymi podmioty prowadzące działalność medyczną. Standard 
białego montażu i baterii czerpalnych na poziomie Koło Nova  lub Oras.

IV. Instalacja gazów medycznych
W zakresie obowiązujacych przepisów, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i sposobu dystrybucji- 
zasilanie z istniejących pionów w zabudowie znajdujących na nieczynnym oddziale chirurgicznym. 
Likwidacja nieczynnych odejść i zaślepienie na magistrali ( realizować zgodnie z projektem).
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2.7 Wyposażenie pomieszczeń

2.7.1 Wyposażenie pomieszczeń
Wyposażenie pracowni w meble medyczne w szczególności, zgodnie z ustaleniemi w projektach OR, w 
meble pokryte materiałem gładkim, nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym bez możliwości trwałego zabudzenia 
oraz pozostałe urządzenia
wskazane w tych projektach
Przed wykonaniem zadania, należy uzgodnić  z działem technicznym rozplanowanie urządzeń i 
wyposażenia meblowego.

2.7.2 Specyfikacja sprzętowa
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy iż Pracownia PET/ CT będzie wyposażona w poniższe urządzenia, 
systemy i meble określone wstępnie poniżej. Uszczegółowiony opis w załączniku nr 1 do PFU.

I. Skaner PET/CT - 
WYMAGANIA:

a) Gantry z odpowiednio dużym otworem - min. 78 cm.
b) Stół z wymienną paletą (płaska i rymowa).
c) Zewnętrzny laserowy system pozycjonowania pacjenta - powinien być zunifikowany z 

istniejącym już przy TK do planowania Rth
MODUŁ CT- skaner spiralny, minimum 16 warstwowy:

a) ze stacją przeglądową zawierającą moduł/opcję autosegmentacji narządów z 
autokonturowaniem

b) ze stacją wirtualnej symulacji i lekarską stacją planowania radioterapeutycznego powiązaną z 
PET/CT

c) z systemem centratorów laserowych przesuwnych sterowanych komputerowo umożliwiający 
pozycjonowanie izocentrum planu leczenia na podstawie danych ze stacji wirtualnej 
symulacji

d) ze strzykawką automatyczną do podawania kontrastu
MODUŁ PET:

a) z zaimplementowaną technologią “time of flight”
b) użycie scyntylatorów LSO lub LYSO
c) iteracyjne metody rekonstrukcji 3D umożliwiające poprawę rozdzielczości poprzez 

uwzględnienie minimum LOR (line of response), ale preferowane będzie PSF (point 
spread function).

II. Wyposażenie pomieszczenia  “GORĄCEGO":
a) Komora laminama wraz z dyspenserem dawek lub mobilny dyspenser jeśli spełnia 

wymagania określone w §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 litego 2011 r. W 
sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

b) Osłony wolfranowe na strzykawki (przeważnie oferowane są w komplecie z dyspenserem dla 
którego są dedykowane)

c) Dwa mierniki poziomu skażeń, dwa miemiki mocy dawki oraz cztery sygnalizatory mocy 
dawki – wszystkie w/w przyrządy z ważnymi świadectwami wzorcowania wydanymi przez 
akredytowane laboratoria pomiarowe i wywzorcowane w zakresach niezbędnych:
•  do wykonywania pomiarów promieniowania X i promieniowania gamma o energiach 

właściwych dla stosowanych w pracowni zródeł tego promieniowania
•  do wykonywania pomiarow skażeń promieniotwórczych pochodących od izotopów 

stosowanych w pracowni.
d) Zapasowy miernik aktywności (w razie awarii podstawowego przy dyspenserze)

III. Opracowanie i archiwizacja badań:
a)  Dwie ( z czterema pływajacymi licencjami) dwumonitorowe stacje opisowe umożliwiające 

opis badań PET / CT i współpracę z systemami planowania leczenia a w szczególnosci 
pozwalające na exportu ROI 3D jako obiektów RT DICOM
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b) dodatkowe stacje wirtualne i symulacji ( 1 szt.) i lekarska planowania 1 szt. - dopuszcza się 
połączenie tych funkcjolaności w jednej stacji.

c)  archiwizacja badań w standardzie DICOM i z podłaczeniem stacji akwizycyjnej i stacji 
roboczych do istniejącego systemu PACS (Impax 6, firma Agfa)

d) podłączeni stacji akwizycyjnej do systemu RIS ( DICOM worklist, firmy Asseco)
e) oprogramowanie stacji roboczych zapewniające automatyczną i ręczną fuzję obrazów PET, 

MR, CT i MN pochodzących z własnego skanera PET/CT oraz z innych urządzeń 
diagnostyki obrazowej.

f) oprogramowanie umożliwiające monitorowanie rozwoju choroby nowotworowej w trakcie oraz 
po terapii.

g) oprogramowanie i zestaw fantomów służących do kalibracji i kontroli jakości skanera PET/CT
h) 4 stanowiska komputerowe z dostępem  pracowni do systemu Hipokrates ( sterownia, 

wewnętrzna rejestracja, 2 stanowiska opisowe ), wraz z systemem operacyjnym 64-
bitowym, Windows 8 Proffesional

i) urządzenie do automatycznego nagrywania i nadruku badań na płytach CD/DVD wraz z
przeglądarką DICOM o wydajności pozwalającej na wysłanie do niego jednocześnie
( protokołem DICOM 3.0) minimum 140 badań RTG i 80 CT i CT/PET o następującej 
specyfikacji:
Robot :
Magazyn na płyty czyste minimum 100 szt.
Magazyn na płyty zapisane minimum 100 szt.
Wyświetlacz LCD informujący o stanie duplikatora i o ilości płyt czystych w magazynie.
Dwie nagrywarki
Drukarka kolorowa 
Całość w jednej zintegrowanej obudowie 
Urządzenie musi mieć wydajność umożliwiającą wysłanie do niego minimum 140 badań 
RTG i 80 badań Tomograf/Rezonans jednocześnie
Komputer sterujący :
Minimum 3 dyski twarde po minimum 320 GB każdy
Procesor 4-rdzeniowy
16 GB RAM
Oprogramowanie DICOM :
Licencja bezterminowa.
Przyjmowanie badań w formacie Dicom 3.0 poprzez sieć komputerową z dowolnego 
urządzenia medycznego.
Nagrywanie przeglądarki Dicom umożliwiającej automatyczne odtworzenie płyt na 
komputerach z systemem Windows XP, Vista, 7
Nadruk na płytach minimum następujących informacji :
- Kolejny nr wydanej płyty
- Imię i nazwisko 
- Patient id
- Data badania 
- Nazwa badania
- Typ urządzenia, z którego zostało wysłane badanie (tomograf, rentgen, usg itp.)
- Nazwa urządzenia, z którego zostało wysłane badanie.
- Dowolnego tagu DICOM z wysyłanego badania.
Profil nadruku (różny układ graficzny i informacje na nadruku) powinien być zależny od:
- nazwy urządzenia wysyłającego badanie(AET)
- modalności wysyłanego badania
- Nazwy docelowej AET  (tz. docelowy Wirtualny AET) 
Oprogramowanie musi potrafić tworzyć nieograniczoną ilość docelowych wirtualnych AET-
ów i przypisać do nich nieograniczoną ilość profilów nadruku.
Oprogramowanie musi posiadać interfejs w języku polskim oraz pozwalać na instalację 
oprogramowania zarządzającego i monitorującego na dowolnej ilości komputerów.
Oprogramowanie zarządzające i monitorujące musi pozwalać na pogląd bieżących zadań 
wykonywanych przez robota jak również zadań oczekujących w kolejce (lista zadań musi się 
odświeżać automatycznie).
Oprogramowanie to musi umożliwiać ustawienie zależności danego profilu wydruku
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Oprogramowanie musi posiadać historie wysłanych badań wraz ze statusem wykonania 
oraz wyszukiwaniem pacjenta minimum po nazwisku Oprogramowanie musi pozwalać na 
ustawienie czasu przez jaki przechowywana jest historia badań.
Oprogramowanie zarządzające i monitorujące musi pozwalać na zmianę priorytetu badania 
w kolejce badań.
Oprogramowanie musi działać w trybie automatycznym, wszystkie czynności związane z 
prawidłowym działaniem muszą być wykonywane automatycznie przez oprogramowanie 
(np. niedopuszcza się potrzeby cyklicznego ręcznego usuwania plików)

IV. Sprzęt medyczny

L.p. Nazwa Ilość
1 Fotel aplikacyjny 1
2 Fotel przygotowawczy 3
3 Pomocnik pielęgniarski (asystor 3-szufladowy 1
4 Kosz pedałowy z osłoną ołowianą, grubość osłony Pb minimum 15 mm, pojemność 

minimum 5 litrów
3

5 Osłona ołowiana o grubości minimum Pb 15 mm na pojemniki na ostre odpady 
medyczne

1

6 Ołowiany pojemnik transportowy na strzykawki; grubość osłony Pb minimum 5mm 2
7 Szafa medyczna 1
8 Chłodziarkozamrażarka z zewnętrznymi wskaźnikami poszczególnych komór wnętrza 1
9 Defibrylator 1
10 Aparat AMBU 1
11 Laryngoskop 1
12 Ssak niezależny, mobilny, na wózku na kółkach z hamulcem 1
13 przewoźna butla tlenowa 10l z wyposażeniem (wózek, butla, reduktor ciśnienia z 

manometrem z dozownikiem z płynną regulacją, z nawilżaczem, z szybkozłączem 
DIN); wózek na kółkach z hamulcem

1

14 Maski do podawania tlenu dla dorosłych wraz z cewnikami  o długości min. 2m 
łączącymi maski z dozownikiem przy butli

30 kpl.

15 Wąsy do podawania tlenu dla dorosłych wraz z cewnikami  o długości min. 2m 
łączącymi maski i wąsy z dozownikiem przy butli

30 kpl.

16 Ciśnieniomierz - elektroniczne urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi, ze standardowym 
mankietem naramiennym dla dorosłych, typu Hi-End, np. model Greenlight 300 lub 
równoważny, z wyposażeniem (mankiet, gruszka, przewody, złączki, itp.)

1

17 Glukometr 2
18 Waga lekarska- elektroniczna 1
19 System uruchomienia AIO 1 kpl.
20 Urządzenie do unieruchamiania miednicy małej 1
21 Materac próżniowy 5
22 Pompa próżniowa do materacy 1
23 Lampa bakteriobójcza przepływowa ( w poczekalni gorącej ) 2
24 Pulpit sterowniczy (blat lub blaty) pod konsolę operatora PET/CT i inne konsole – wraz 

z  fotelami na kółkach wg projektu architektury lub technologii medycznej 
dostarczonego przez Wykonawcę

1 kpl

25 Pulsoksymetr 1
26 Stojak do kroplówek 2

27 Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o nośności > 150 kg 1
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2.8 Wymagania Zamawiającego dotyczące odbiorów robót

Zamawiający oczekuje w trakcie wykonywania umowy odbiorów cząstkowych:
a) odbioru wyremontowanych pomieszczeń na 2 piętrze budynku B, oddziału radioterapii 

ginekologicznej II ( projekt  jest w posiadaniu Inwestora).
b) odbioru dokumentacji projektowej pracowni PET/CT, w tym odbioru projektów OR.
c) odbioru robót budowlanych pracowni PET/CT
d) odbioru robót zewnętrznych związanych z realizacją pracowni PET/CT
e) odbioru wyposażenia pracowni PET/CT i przeszkolenia pracowników

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie:
• rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym- wykonawczym i zgodności ich z 

warunkami technicznymi podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w okresie przed skierowaniem ich do wykonawców robót budowlanych, 
głównie w celu sprawdzenia zgodności projektu  

• z programem funkcjonalno- użytkowym i umową.
• kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia 

dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzą wymagane 
parametry wymiarowe i techniczno - użytkowe,

• kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano-  wykonawczym,
• kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi następujące odbiory:
• odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają,

• odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót,

• odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe,

• odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych 

• w tym okresie.

Tok postępowania przy odbiorze:
• roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy 
• i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kalkulację kosztową 
• w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 

(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym,
• odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

 
Wszystkie szczegółowe wymagania zostaną określone w szczegółowej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to 
roboty te wyłącza z odbioru.
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Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

A.3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego.
Podstawowe akty prawne dotyczące projektowania i budowy:

• Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z 
poźniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. 
zmianami),

•  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 
2072 ),

• Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 
r, Dz.U. z dnia 24 września 2013 r, poz 1129

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

• Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, Dz.U. 2013 poz.21
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na 

środowisko z dnia 9 listopada 2010 r z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012, poz. 2641)                              

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Prawo atomowe zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2012 r. poz. 908

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 
związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu 
wykonywania  tej  działalności (Dz. U. z 2002 r., Nr 220, poz.1851; Dz. U. z 2004 r.  Nr 98, 
poz. 981; Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 883; Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 610)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie  szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 
994)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 
1325)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób 
nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego  2011 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1015)
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A.4 CZĘŚĆ GRAFICZNA
1. PLAN SYTUACYJNY - zakres robót budowlanych parter i trasa kabla energetycznego
2. PLAN SYTUACYJNY - zakres robót budowlanych II piętro
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