
 51-141 Wrocław  ul. Władysława Syrokomli 23 
 

tel.: 71 785 70 28, +48 502 216 649  
e-mail: rozenkowski@post.pl 

 
 

Temat opracowania: 

Program Funkcjonalno - Użytkowy dla dostosowania poszczególnych pomieszczeń 
w budynku „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu do wymagań 
stawianych „brudownikom” wyposażonym w myjnie dezynfektory do kaczek i 
basenów  
1. DANE OGÓLNE 
Stadium:      Program Funkcjonalno - Użytkowy  
Obiekt:      Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ,budynek ”B” 
Adres:      pl. Hirszfelda 12  ,53-413 Wrocław,dz.9,AM-23, obr.Południe  
Inwestor:      Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 
      pl. Hirszfelda 12  ,53-413 Wrocław 
Jednostka projektowa:     Rozenkowski Studio Projektowe, 
      ul. W. Syrokomli 23, 51-141 Wrocław 
 

2. KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO 
WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).  
  71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

  33100000-1 Urządzenia medyczne 

  33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 

  45232460-4 Roboty sanitarne 

  45262500-6 Roboty budowlane 

  45320000-6 Roboty izolacyjne 

  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 

3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
1.  DANE OGÓLNE           str.1  

2. KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV)           str. 1 

3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA        str. 1 

4.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA       str. 2 

5.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        str. 3 

6.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE      str. 8 

7.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE     str. 14 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   str. 15 

9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    str. 18 

10.  CZĘŚĆ INFORMACYNA         str. 22 

11.  ZAŁĄCZNIKI INFORMACYJNE        str. 23 
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4. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
4.1. Podstawa opracowania: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowy.  

- wizja lokalna.  

- uzgodnienia z użytkownikiem  

- obowiązujące normy i przepisy. 

- parametry techniczne myjni dezynfektora otrzymane od Zamawiającego 

 

4.2. Zakres opracowania   
 Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na 

wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń w celu dostosowania poszczególnych 

pomieszczeń w budynku „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu do wymagań stawianych „brudownikom” 

wyposażonym w myjnie - dezynfektory do kaczek i basenów. 

 Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego układ 

funkcjonalny w sposób zgodny z przepisami: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz z ewentualnymi zmianami w wyżej wymienionych przepisach.  

 

 Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 
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5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
5.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót  
 Przedmiotem zamówienia– jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, wykonanie na jej 

podstawie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową 5 pomieszczeń  w budynku „B” w celu 

dostosowania ich do wymagań stawianych brudownikom wyposażonym w myjnie – dezynfektory oraz dostawa i 

montaż wyposażenia pomieszczeń brudowników. 

 W chwili obecnej pomieszczenia przeznaczone na brudowniki nie  spełniają wymogów technicznych i 

sanitarnych stawianych brudownikom. Zakres robót projektowych i budowlanych polega na dostosowaniu każdego z 

pomieszczeń do wymagań określonych przepisami prawa oraz  wyposażeniu w wymagany sprzęt i urządzenia. 

 Celem zamierzenia jest dostosowanie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń tak, aby spełniały 

wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r, (Dz. 

U. Nr 0 poz. 739). w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 Przebudowa ma na celu zapewnienie w/w warunków z uwzględnieniem możliwości technicznych 

wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. 

  Zespół pomieszczeń objętych zakresem opracowania usytuowany jest w budynku B Dolnośląskiego 

Centrum Onkologii we Wrocławiu. Budynek  „B” jest budynkiem łóżkowym, czterokondygnacyjnym  ze strychem 

nieużytkowym (technicznym). Budynek i cały zespół szpitalny leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Gmach 

wybudowany na przełomie XIX i XX wieku na potrzeby krajowego systemu ubezpieczeniowego pruskiej prowincji 

śląskiej. W czasie działań wojennych częściowo zniszczony i odbudowany po wojnie w latach 50-tych XX wieku. 

Budynek 'B"  jest najstarszym obiektem w zespole DCO.  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). Na parterze budynku znajdują się obecnie pomieszczenia zakładu radiologii 

(tomograf komputerowy), radioterapii ( symulatory), oraz oddział łóżkowy Radioterapii Ginekologicznej II, kaplica z 

zakrystią. Na I piętrze znajdują się obecnie oddziały łóżkowe. Radioterapia Ginekologiczna I, Radioterapia II. Na II 

piętrze znajdują się dwa oddziały łóżkowe. W przestrzeni poddasza są zlokalizowano urządzenia wentylacyjne oraz 

maszynownia dźwigu. W wieży (zawierającej dwa poziomy) znajdują się pomieszczenia poprzednio użytkowane jako 

sekretariat medyczny i pokój lekarski. 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, oraz mały 

towarowy dźwig dostępny z poziomów podestów klatki K1. 

 Do przebudowy wytypowano 5 pomieszczeń (lokalizacja zgodnie z załącznikami graficznymi): 

1. pomieszczenie nr 1, lokalizacja parter budynku "B" 
 W pomieszczeniu nr 1, przeznaczonym na brudownik Radioterapii Ginekologicznej II, obecnie znajduje się 

zakrystia kaplicy szpitalnej; pomieszczenie jest wydzielone i dostępne bezpośrednio od korytarza. 

2. pomieszczenie nr 2, lokalizacja na 1. piętrze budynku "B", Oddział Radiologii Ginekologicznej I 
 Pomieszczenie nr 2- brudownik Radioterapii Ginekologicznej I znajduje się nad pomieszczeniem nr 1 

(zakrystią). Pomieszczenie wydzielone, dostępne od strony korytarza, w chwili obecnej jest wykorzystywane jako 

brudownik do kaczek i basenów. 

3. pomieszczenie nr 3, lokalizacja na 1. piętrze budynku "B", Oddział Radioterapii II 
 Pomieszczenie zlokalizowane jest w sanitariacie dla pacjentów zlokalizowanym bezpośrednio przy klatce 

schodowej "C" w Oddziale Radioterapii II; od pozostałych pomieszczeń WC oddzielone jest ściankami działowymi i o 

wysokości ok. 2,1 m. Pomieszczenie wykorzystywane jest jako brudownik/ pomieszczenie porządkowe. 

4. pomieszczenie nr 4, lokalizacja na 2. piętrze budynku "B", Oddział Radiologii Stacjonarnej 
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 Pomieszczenie zlokalizowane jest w sanitariacie dla pacjentów zlokalizowanym w sąsiedztwie klatki 

schodowej "B" w Oddziale Radiologii Stacjonarnej; od pozostałych pomieszczeń WC jest całkowicie wydzielone 

murowanymi ścianami działowymi, w chwili obecnej jest wykorzystywane jako brudownik. 

5. pomieszczenie nr 5, lokalizacja na 2. piętrze budynku "B", Oddział Radioterapii I 
 Pomieszczenie zlokalizowane w sanitariacie dla pacjentów zlokalizowanym bezpośrednio przy klatce 

schodowej "C" w Oddziale Radioterapii I; od pozostałych pomieszczeń WC oddzielone jest murowanymi ścianami 

działowymi o wysokości ok. 2,1 m, w chwili obecnej jest wykorzystywane jako pomieszczenie porządkowe. 

 

5.2 Zagospodarowanie terenu.  
 W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu. Realizacja zadania nie 

wymaga przebudowy istniejących sieci zewnętrznych 

 

5.3. Zakres przedmiotu zamówienia 
 W ramach realizacji warunków zamówienia Zamawiający oczekuje od Wykonawcy: 

- przygotowania i uzgodnienia założeń realizacyjnych, 

- przygotowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę, 

- opracowania dokumentacji powykonawczej, 

- wykonania prac branży budowlanej, 

- wykonania prac branży instalacje elektryczne, 

- wykonania prac branży wentylacja mechaniczna, 

- wykonania prac branży wod.-kan., 

- dostawy i montaż wyposażenia technologicznego. 

 

5.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
5.4.1. Przygotowanie i uzgodnienie założeń realizacyjnych 
Przygotowanie i uzgodnienie założeń realizacyjnych wymaga od Wykonawcy: 
a. przeprowadzenia wizji lokalnej a także, w razie konieczności, opracowania ekspertyzy stanu technicznego budynku 

w Zakresie Opracowania; 

b. pisemnego uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego przyjętych założeń projektowych i wykonawczych; 

c. pisemnego uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego harmonogramu prac remontowych (nie przewiduje się 

przerw w działaniu placówki szpitalnej). 
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5.4.2. Przygotowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę 
Przygotowanie projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę wymaga do Wykonawcy: 

a. wykonania projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (t.j. decyzja 

pozwolenia konserwatorskiego, uzgodnienia bhp, sanepid i ppoż. etc.); 

b. uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę; 

c. wykonanie projektów wykonawczych; 

 

5.4.3. Opracowania dokumentacji powykonawczej 
Opracowanie dokumentacji powykonawczej wymaga od Wykonawcy: 
a. opracowania dokumentacji powykonawczej dla Zakresu Opracowania; 

b. opracowania i przekazania Zamawiającemu protokołów kontrolnych instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, 

protokołów szczelności instalacji wod.-kan. i c.o.; 

c. uzyskania w imieniu Zamawiającego stosownych deklaracji i gwarancji na wbudowane urządzenia i materiały 

budowlane; 

d. opracowania i przekazania instrukcji obsługi i konserwacji dla wbudowanych urządzeń. 

 

5.4.4. Wykonania prac branży budowlanej 
Zakres prac branży budowlanej (w ramach Zakresu Opracowania i zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej): 
a. zabezpieczenia istniejącej substancji budowlanej na czas prowadzenia prac; 
b. demontażu opraw oświetleniowych i odłączenia instalacji elektrycznej; 

c. demontażu posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania; 

d. demontażu części ścianek działowych; 

e. demontaż istniejących okładzin ściennych i podłogowych w zakresie opracowania;  

f. demontaż armatury sanitarnej; 

g. demontażu części sufitów podwieszanych w pom. 3,4,5 

h. wykonania ścianek działowych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej i wodoodporności jako wydzielenia 

pomieszczeń brudowników (pom.3,4,5); 

i. montażu nowej stolarki drzwiowej; 

j. wykonania przebić instalacyjnych w ścianach i stropach budynku; 

k. wykonania zabezpieczeń ppoż. przebić i przewodów instalacyjnych zgodnie z założeniami ,uzgodnionego przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ,projektu budowlanego; 

l. wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki ceramiczne; 

ł. wykonanie okładzin ściennych ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach objętych Zakresem Opracowania (typ i 

kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Zamawiającym); 

m. uzupełnienie i przygotowanie istniejących tynków do malowania; 

n. wykonanie sufitów podwieszanych; 

o. wykonania szczelnego wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych ponad dach budynku; 

p. ocieplenie kanałów wentylacyjnych w przestrzeni poddasza 

r. naprawę pokrycia dachu, wykonanie obróbek blacharskich, 

 

5.4.5. Wykonania prac branży instalacje elektryczne 
Zakres prac branży instalacje elektryczne (w ramach Zakresu Opracowania i zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej): 

a. inwentaryzacja zabezpieczeń w istniejących rozdzielnicach dla istniejących i projektowanych instalacji; 
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b. wykonanie nowych instalacji elektrycznych (gniazd wtykowych i oświetleniowej) w systemie TNS; 

h. wykonanie instalacji siły pod montaż myjni dezynfekatorów 

c. wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych dla brudowników; 

d. dobór i wykonanie właściwych zabezpieczeń dla nowych instalacji elektrycznych w istniejących lub nowych 

rozdzielnicach; 

e. wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory wentylacji mechanicznej; 

f. dobór opraw oświetleniowych pod kątem właściwego natężenia oświetlenia podstawowego dla poszczególnych 

pomieszczeń, zgodnie z PN-EN 12461-1: 2004 oraz uzgodnieniami z Zamawiającym; 

g. dostawa i montaż opraw oświetleniowych, łączników i gniazd wtykowych ; 

h. protokolarne sprawdzenie wykonanych instalacji. 

 

5.4.6. Wykonania prac branży wentylacja mechaniczna 
Zakres prac branży instalacje wentylacja mechaniczna (w ramach Zakresu Opracowania i zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej): 

a. wykonanie wentylacji mechanicznej obsługującej pomieszczenia brudowniki: 

b. doprowadzenie kanałów istniejącej wentylacji wywiewnej do istniejących pomieszczeń sanitariatów: 

c. dostawa i montaż wentylatora wyciągowego o zmiennej mocy  lub zestawu wentylatorów o mocy stałej na poddaszu 

budynku; 

d.. podłączenie pomieszczeń do pionów wentylacyjnych; 

e. wyprowadzenie kanału/ów wentylacyjnych ponad dach obiektu; 

f. protokolarne sprawdzenie sprawności wykonanych instalacji. 

 

5.4.7. Wykonania prac branży instalacje wod.-kan. 
Zakres prac branży instalacje wentylacja mechaniczna (w ramach Zakresu Opracowania i zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej): 

a. wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących pionów kanalizacji sanitarnej w ramach Zakresu 

Opracowania; 

b. wykonanie i podłączenia do istniejących w budynku instalacji wody ciepłej i zimnej rurociągów zasilających w wodę 

dezynfektory o średnicach określonych w DTR z materiałów posiadających aktualne atesty higieniczne;  

c. wykonania i podłączenia do istniejących w budynku instalacji wody ciepłej i zimnej rurociągów zasilających w wodę 

umywalki domycia rąk; 

d. podłączenie odprowadzenia ścieków z dezynfektora i umywalki do istniejących pionów kanalizacyjnych; 

e. wymiana istniejących kratek podłogowych wraz z odpływami wyprowadzonym do kanalizacji ogólnospławnej; 

f. zapewnienia technicznej możliwości odcięcia dopływu wody do pionów wodnych; 

g. protokolarne sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji. 

 

5.4.8. Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego 
Zakres dostawy i montażu wyposażenia technologicznego (w ramach Zakresu Opracowania i zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej): 

- dostawa i montaż 5 myjni- dezynfektorów do kaczek i basenów; 

- dostawa i montaż 5 pojemników na mydło; 

- dostawa i montaż 5 pojemników na płyn do dezynfekcji rąk; 

- dostawa i montaż 5 pojemników ręczniki jednorazowe; 

- dostawa i montaż 5 kubłów na śmieci; 

- dostawa i montaż 5 kompletów regałów odkładczych, 

- dostawa i montaż innych elementów wyposażenia zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.  
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5.5. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
 W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano – montażowe i wykończeniowe 

nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części szpitala. dlatego zakłada się etapowe wykonywanie prac 

budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 Wymaga się, aby zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac budowlanych dokonał wizji lokalnej na 

terenie obiektu oraz na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i 

wykonania celem uzyskania pożądanego efektu końcowego. 

 

 W ramach realizacji warunków zamówienia Zamawiający oczekuje: 

• uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego przyjętych założeń projektowych; 

• uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego przyjętych założeń wykonawczych; 

• uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego harmonogramu prac budowlanych 

 

 Zapisy niniejszego opracowania nie  zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych z wyceny 

pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek szpitala. 
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6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
6.1. Założenia ogólne 
 Adaptacja pomieszczeń szpitala stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać wykonana przy użyciu 

takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na 

środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów).  

 Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić  niskie koszty 

eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i 

użytkowania.  

 Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W 

szczególności realizowane działy i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony 

przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych 

i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa 

izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.  

 Należy w taki sposób zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych był 

optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 

technicznego budynku. 

 

6.2. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia  
6.2.1. Uwaga ogólna 
 Podane poniżej przykładowe proporcje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania 

Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Rozwiązania zamienne w stosunku do uzgodnionej i zatwierdzonej do 

realizacji dokumentacji projektowej wymagają aprobaty ze strony Zamawiającego. 
 

6.2.2. Ściany wewnętrzne  
 Ściany działowe projektowane – na pełną wysokość pomieszczeń - murowane lub systemowe na stelażach z 

profili zimnogiętych z okładzinami z płyt kartonowo-gipsowych impregnowanych "zielonych", z wypełnieniem wełną 

mineralną, z obustronnym podwójnym płytowaniem gr. 2*12,5cm, z wbudowanymi wzmocnieniami pod elementy 

wiszące.  

Ścianki działowe będące uzupełnieniami ścian istniejących należy wykonywać z materiałów takich samych jak ścianki 

istniejące. 

 

6.2.3. Izolacja wodoszczelna  
 Izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne i paroszczelne powinny zostać wykonane w sposób szczelny i 

ciągły.  Izolacja posadzek w pomieszczeniach wilgotnych przy użyciu folii w płynie wraz z zatopioną taśmą w narożach 

i styku ściany i podłogi w systemie szczelnych elastycznych powłok pod okładziny z płytek ceramicznych. Przy izolacji 

posadzki folie uszczelniającą należy wyprowadzić na wysokość min. 50cm na ściany pomieszczenia. W 

pomieszczeniach wilgotnych w posadzkach (i na ścianach, tam, gdzie jest to wymagane) wykonać izolacje 

przeciwwodne.  

Uwaga: Posadzki poziomować się z posadzkami pomieszczeń przyległych (nie dopuszczalne są w drzwiach progi). 

 

6.2.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
 Drzwi powinny mieć co najmniej szerokość przejścia 0,9 m i wysokość przejścia 2,0 m w świetle ościeżnicy. 

Drzwi i ościeżnice o wykończeniu zapewniającym utrzymanie czystości i odporność na uderzenia mechaniczne. Należy 

zastosować ościeżnice stalowe lub systemowe regulowane, a skrzydła drzwiowe wyposażyć w klamki i szyldy 
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aluminiowe, zamki na wkładkę wewnętrzne. Wszystkie drzwi winny być przystosowane do zmywania środkami 

dezynfekcyjnymi, stosowanymi w szpitalach. Przewidzieć montaż kratek wentylacyjnych w dzrwiach  
 

6.2.5. Sufity podwieszone  
Sufity podwieszane  systemowe , rastrowe 60x 60 cm. O podwyższonej odporności na działanie wilgoci , zmywalne. 

Montaż sufitów podwieszanych na wysokości określonej w projekcie budowlanym. 
 

6.2.6. Posadzki 
 Podłoże do wykonywania robót posadzkarskich winno być  oczyszczone z gruzu i resztek materiałów 

budowlanych, jednolite, równe i poziome. Prawidłowość przygotowania podłoża powinna zostać potwierdzone zapisem 

w Dzienniku Budowy Nowy podkład podłogowy powinien być wykonany łącznie z zaprojektowanymi szczelinami 

dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi oraz cokołami. Podkład wymaga stosowania odpowiedniej pielęgnacji.  

 Do wykonania wierzchniej warstwy podłogi można przystąpić po odbiorze poszczególnych warstw. 

Poszczególne płytki powinny być związane z podkładem, warstw kleju na całej swojej powierzchni.  Jako okładziny 

posadzkowe zakłada się wykorzystanie płytek typu gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, min. piąta 

klasa ścieralności, odporność na plamienie piąta klasa; układany na kleju elastycznym. Fugi dla posadzek gresowych  

z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby. 

W pomieszczeniach z istniejącymi wpustami podłogowymi wykonać spadek w kierunku wpustu. 
 
6.2.7. Tynki 
 Ubytki istniejących tynkach powstałe na skutek robót uzupełniać tynkami cementowo-wapiennymi, na 

narożnikach stosować narożniki ochronne. W pomieszczeniach, gdzie planowane jest ułożenie na ścianach glazury 

należy wykonać tynk podkładowy pod glazurę. Wypełnienie bruzd i przebić wykonać najpóźniej na trzy dni przed 

rozpoczęciem wykonania tynków. Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej wchodzące w warstwy tynku zabezpieczyć 

przed kondensacją pary wodnej. Wszystkie uszkodzenia tynków winny być usunięte i zatarte do równej powierzchni.  
 

6.2.8. Malowanie  
 Należy zastosować farby bezrozpuszczalnikowe lateksowe odporne na szorowanie, bezzapachowe o 

wysokiej sile krycia. Roboty malarskie można rozpocząć po osiągnięciu przez podłoże dopuszczalnego stopnia 

wilgotności. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i dokumentacją techniczną. 

Krotność nakładania farby i kolorystyka winna być  zgodna z projektem wykonawczym. 

 
6.2.9. Okładziny ścienne 

 Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne w pomieszczeniach, z wyjątkiem malowania. Podłoża do wykonania robót winny być suche i czyste , 

wszystkie uszkodzenia tynków winny być usunięte i zatarte do równej powierzchni. Zakłada się wykonanie okładzin 

ściennych z płytek ceramicznych do wysokości stropu podwieszanego. 

Uwaga: Połączenie ścian z podłogą winno być wykonane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję . 
 

6.3. Projektowane wewnętrzne instalacje wod.-kan.  
6.3.1. Instalacja wodociągowa  
 Przewiduje się podpięcie nowo projektowanych urządzeń do istniejących pionów. Przewody wody zimnej i 

ciepłej prowadzone będą w posadzkach lub ścianach. Podejścia do przyborów -w bruzdach pod tynkiem w izolacji z 

pianki PE. Przewody zimnej wody należy wykonać zgodnie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ 

średni połączonych na gwint lub z rur PP3, w takim przypadku należy przestrzegać wytycznych producenta systemu 

odnośnie wykonanie instalacji ( a zwłaszcza kompensacji przewodów).  
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 Szachty należy oznakować zgodnie z istniejącą typologią infrastruktury szpitalnej oraz wyposażyć w jeden typ 

klucza. Zawory odcinające przy węzłach sanitarnych należy montować we wnękach zamykanych drzwiczkami -na 

wysokości ok. 30cm nad posadzką. 

Wszystkie przewody instalacyjne prowadzić w bruzdach lub obudowie 

 
6.3.2. Kanalizacja sanitarna  
 Przewiduje się podpięcie nowo projektowanych urządzeń do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej rurami 

PCV o podwyższonej odporności termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej oraz likwidację 

istniejących kratek podłogowych. Szachty należy oznakować zgodnie z istniejącą typologią infrastruktury szpitalnej 

oraz wyposażyć w jeden typ klucza. 

 

6.3.3. Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych  
 Elementy białego montażu i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w 

tym przepisach szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia. Podłączenia do instalacji należy wykonać w 

sposób umożliwiający łatwy demontaż.  

W brudownikach umywalka klasyczna z otworem na baterię sztorcową wraz z zestawem odpływowym i 

półpostumentem. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa bezkontaktowa (łokciowa) z automatycznym korkiem, 

montaż jednootworowy, głowica ceramiczna.  

 

6.3.4. Zabezpieczenia ognioochronne  
 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, o 

klasie odporności ogniowej przynajmniej EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia.  

 

6.4. Wymagania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej  
6.4.1. Wymagania ogólne  
 Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. "w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą" w pomieszczeniach brudownika wymagana jest wentylacja mechaniczna. 

Wymagana krotność wymian w pomieszczeniach to 4 wymiany z zachowaniem podciśnienia w pomieszczeniu 

 Należy przewidzieć zarówno w projekcie jak i wykonawstwie wszystkie prace konieczne do wykonania na 

poszczególnych kondygnacjach nowych pionów wentylacyjnych i ich obudowy. Dla brudowników zaprojektować 

niezależny układ wywiewny usuwający powietrze ponad dach z wentylatorami dachowymi na tłumiących podstawach 

dachowych i kanałami wywiewnymi izolowanymi termicznie w przestrzeni poddasza nieużytkowego (na odcinku 

pomiędzy stropem IIp a dachem). Doboru urządzeń wentylacyjnych należy dokonać z uwzględnieniem komfortu 

akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy włączonych wszystkich 

urządzeniach nie mogą wytwarzać hałasu o poziomie wyższym niż  35 dB. Pomieszczenia brudowników  można 

zaliczyć  do III klasy czystości pomieszczeń 

 Jednocześnie w ramach prac budowlanych należy przewidzieć  doprowadzenie przewodów wentylacyjnych z 

istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej do pomieszczeń sanitarnych sąsiadujących z brudownikami. 

 Ze względu na wymaganą dużą trwałość i czystość, przewody należy wykonywać z blachy stalowej 

ocynkowanej w klasie A szczelności.. 

 Elementy kończące układy wentylacyjno-klimatyzacyjne w pomieszczeniach (kratki wentylacyjne, płyty 

nawiewne perforowane itp.) powinny być wykonane w sposób estetyczny i umożliwiający łatwe utrzymanie czystości, 

zaleca się chromoniklowanie kratek wentylacyjnych oraz wykonywanie płyt perforowanych z oksydowanej blachy 

aluminiowej lub blachy stalowej nierdzewnej.  
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 Po wykonaniu prac wykonać protokolarne sprawdzenie wykonanej instalacji. 
 

6.4.2. Zabezpieczenia ognioochronne  
 Instalacje wentylacyjne powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów ochrony 

przeciwpożarowej. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr75 & 268 pkt.5 wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone przez 

strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EIS, 

wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające. Wybór  sposobu zabezpieczenia uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. 

 
6.5. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznej  
6.5.1. Wymagania ogólne  
 W adaptowanym obszarze preferowane jest wykonanie instalacji elektroenergetycznych podtynkowych. 

Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c.o. itp.  

 

6.5.2. Oprzewodowanie  
 Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi o izolacji na napięciu 750V w I grupie 

obciążeń jako: 

a) natynkowe -w korytkach i uchwytach, w przestrzeni korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach. 

 b) wtynkowe -przy podejściach przewodów do opraw na stropach.  

c) podtynkowe -poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach nie wymienionych w punktach a i b. 

Obwody 1-fazowe należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE).  

Obwody  trójfazowe  należy wykonać jako niezależne 5-cio żyłowe (3x L, N, PE). Na poszczególnych fragmentach 

obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji 

fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie 

 
6.5.3. Osprzęt  
 W pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny 

(IP44). Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. Proponuje 

się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w 

obiektach służby zdrowia. W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurą do pełnej wysokości) 

puszki rozgałęźne montować poza tymi pomieszczeniami,. Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których 

dotyczą.  
 

6.5.4. Oprawy  
oprawy kasetonowe. o module 600x 600mm. Ilość opraw oświetleniowych należy tak dobrać do funkcji pomieszczeń 

aby zostały spełnione wymagania ilość luxów w pomieszczeniach wg. Normy PN-EN 12464-1. Oświetlenie zasilane 

będzie z rozdzielnic korytarzowych. Oprawy oświetleniowe nie powinny być zabudowane w strefie 0, 1 i 2 wg PN-IEC 

60364-7-701-1999. 
 

6.5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V  
 Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone będą z rozdzielnic piętrowych. Wszystkie gniazda 

wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trój-żyłową (L, 

N, PE ). Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w ramkach 

wielokrotnych.  

 

6.5.6. Zasilanie myjni-dezynfektorów  
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 W przypadku zastosowania myjni-dezynfektora o zasilaniu trójfazowym osobny obwód zasilający należy 

wyprowadzić z rozdzielnicy piętrowej korytarzowej wskazanej przez Zamawiającego.  

 
6.5.7. Instalacja ochrony od porażeń  
 W ramach przebudowy pomieszczeń brudowników projektowane instalacje odbiorcze wykonane będą w 

całości w układzie sieciowym TN-S. Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego 

obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. 

Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami 

różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze.  

 

6.5.8. Instalacja połączeń wyrównawczych  
 Do instalacji połączeń wyrównawczych należy przyłączyć przyłącza wody zimnej, wszystkie piony instalacji 

wodnych, c.o., kanały wentylacji mechanicznej, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, ślusarkę stalową i 

aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewody ochronne „PE” itp.  

 
6.5.9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych  
 Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. należy uszczelnić 

masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów budowlanych.  
 

6.5.10. Uwagi końcowe  
 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Zachować właściwą 

kolejność montażu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na końcu elektryczne i teletechniczne. Instalacje 

elektryczne można oddać do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary elektryczne dadzą wyniki uznane przepisami 

za prawidłowe. 

 

6.6 Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych  
Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym przepisach 

szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia. 

6.6.1 Myjnia dezynfektor naczyń sanitarnych Urządzenie wolnostojące, nieprzelotowe, jednodrzwiowe. Myjnia 

dezynfektor naczyń sanitarnych wyposażona w drzwi uchylne otwierane do dołu z elektryczną blokadą 

uniemożliwiającą otwarcie podczas procesu mycia. Konstrukcja urządzenia zgodna z normą PN-EN ISO 15883. 

Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej. Podgrzewanie elektryczne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem 

oraz generator pary wyposażony w płyn do zmiękczania wody z pompą dozującą i wskaźnikiem poziomu. Wszystkie 

elementy myjni dezynfektora wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD oraz 

przyciski łokciowe umożliwiające wybór programu bez dotyku dłońmi. Podłączenie wody 3/4”. Odpływ 110 mm. 

Automatyczne opróżnianie naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi.Szczegółowe wytyczne zgodnie z zał.  Nr 5 
6.6.2 Dozownik na mydło wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej. Wyposażony w przycisk 

umożliwiający obsługę jedną ręką oraz w system odcinający strumień mydła natychmiast po zwolnieniu przycisku. 

Podajnik mydła powinien być wyposażony w okienko kontrolne w celu umożliwienia stałej kontroli zawartości mydła w 

pojemniku. W celu zachowania jednorodności wyposażenia dozownik na mydło oraz dozownik na płyn dezynfekcyjny 

montowane w jednym pomieszczeniu powinny pochodzić od tego samego producenta z jednej linii produktów. 

6.6.3 Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej. 

Urządzenie przeznaczone do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych. W celu zachowania jednorodności 

wyposażenia dozownik na mydło oraz dozownik na płyn dezynfekcyjny montowane w jednym pomieszczeniu powinny 

pochodzić od tego samego producenta z jednej linii produktów 
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6.6.4 Dozownik na ręczniki papierowe Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej. 

Pojemnik przystosowany do standardowych ręczników papierowych. 

6.6.5 Kosz na odpady Zamykany kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej, 

posiadający wewnętrzny wyjmowany pojemnik. Pokrywa otwierana trwałym mechanizmem pedałowym. 

Regał metalowy na naczynia sanitarne Regał wolnostojący przeznaczony do składowania basenów i kaczek wykonany 

w całości ze stali kwasoodpornej. Regał wyposażony w co najmniej cztery ukośne półki z prętów zakończone listwami 

zabezpieczającymi oraz kółka z blokadą lub nóżki z możliwością wypoziomowania. 

6.6.6.Regał metalowy na naczynia sanitarne Regał wolnostojący przeznaczony do składowania basenów i kaczek 

wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Regał wyposażony w co najmniej cztery ukośne półki z prętów 

zakończone listwami zabezpieczającymi oraz kółka z blokadą lub nóżki z możliwością wypoziomowania. 
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7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
7.1 Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych na brudowniki w budynku „B”  

 

L.p. kondygnacja Oddział 

Orientacyjna 

powierzchnia 

pomieszczenia 

Orientacyjna 

wysokość 

pomieszczenia 

w świetle 

stropów 

 

 

Uwagi 

1 parter 
Radioterapia 

Ginekologiczna II 

 

5,0 

 

4,05 

Osobne 

pomieszczenie, 

lokalizacja pod 

pomieszczeniem nr 

2 

2 I piętro 
Radioterapia 

Ginekologiczna I 

 

5,0 

 

4,65 

Osobne 

pomieszczenie, 

lokalizacja nad 

pomieszczeniem nr 

1 

3 I piętro Radioterapia II 

 

2,8 

 

4,65 

Część 

pomieszczenia WC 

dla pacjentów, 

lokalizacja pod 

pomieszczeniem nr 

5 

4 II piętro 
Radioterapia 

Stacjonarna  

 

2,6 

 

4,10 

Osobne 

pomieszczenie 

5 II piętro Radioterapia I 

 

2,8 

 

4,10 

Część 

pomieszczenia WC 

dla pacjentów, 

lokalizacja nad 

pomieszczeniem nr 

3 

  

 

7.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników.  
1) Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/– 10%, pod warunkiem spełnienia przez 

wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia 

wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych.  

2) Kubatury, podane w programie, są orientacyjne. 
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7.3 Zestawienie technologiczne i materiałowe – wymagania minimalne 
 

Uwaga: Wszystkie elementy wyposażenia wymienione w powyższej tabeli, podlegają dostawie wraz z 
montażem i podłączeniem. 
 

WYKOŃCZENIE WNETRZ 

Posadzki Płytki  ceramiczne  - grupa R10 antypoślizgowości, min. piąta klasa ścieralności, 

odporność na plamienie piąta klasa. 

Ściany Glazura do wysokości stropu z płytek ceramicznych 

Sufit Sufit podwieszany rastrowy 60x60, 

Stolarka drzwiowa Drzwi płytowe, klamka, zamek, ościeżnica regulowana lub kątowa 

WYPOSAŻENIE Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, 

Umywalka wisząca na półpostumencie, 

Dozownik mydła ,dozownik płynu do dezynfekcji rąk, 

Dozownik ręczników papierowych, 

Regał na baseny i kaczki 

Kubeł na śmieci. 

INSTALACJE SANITARNE 

Temperatura pomieszczenia +18C 

Wymagania dotyczące doprowadzenia 

wody i odbioru ścieków 

Doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do umywalki i dezynfektora, odbiór ścieków 

do dezynfektora zgodnie z DTR urządzenia  (rura kanalizacyjna Ø110mm) 

Wentylacja mechaniczna 

INNE Umywalka z baterią stojącą jednouchwutową, bezdotykową 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Oświetlenie Oprawy rastrowe 

Gniazdo 230V  16 A   - 1szt/ osobny obwód, 

 

Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym, szczelne , IP44 

 

Pozostałe Zasilanie wentylacji mechanicznej 

Zasilanie myjni dezynfektora 400 V 
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8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
8.1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 
 Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

 Opracowanie projektowe  winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

 Dokumentacja wymaga pisemnego uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego przyjętych rozwiązań 

projektowych i materiałowych. 

 Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z 

przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być 

podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). 

 Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 

obowiązujące przepisy a w szczególności przepisy: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowy.  

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012r nr 0 poz. 462 z póź. zm.) 

 W przypadku konieczności Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji projektowej ekspertyzę stanu 

technicznego istniejącego budynku. 

 Dokumentacja projektowa powinna składać się w szczególności z:  

- projektu budowlanego – 5 egz., 

- projektów wykonawczych – 3 egz., 

- kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż - 2 egz., 

- planu BIOZ - 2 egz., 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ogólnej i szczegółowej dla wszystkich branż - 3 egz.. 

 
 Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi 

przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt architektoniczno – budowlany 

wymaga uzyskania uzgodnień wymaganych przepisami prawa. W niektórych przypadkach może być konieczne 

uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, które należy do obowiązków architekta.  

Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w ogólnie 

dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, Autocad, pdf lub innych uzgodnionych z 

Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte. 

 
8.2. Przygotowanie terenu budowy 
 Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego 

zatrudnienia na budowie.  

 Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach 

i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę.  

 Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich 

wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 

uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.  
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 Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 

otoczenia.  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż.. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt 

ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym 

zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie 

BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia 

stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.  

 Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i 

ppoż.. 

 Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty 

jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 

oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę techniczną do prowadzenia robót montażowo-budowlanych. 

Obowiązek systematycznego prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy zatrudnionym przez 

Wykonawcę. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.   

 
8.3. Wymagania Inwestora w stosunku do myjni-dezynfektora 
 Urządzenie myjni-dezynfektora kaczek i basenów należy dostarczyć i zamontować w sposób określony w 

specyfikacji producenta tak, aby spełnione były wymagania dotyczące jego prawidłowego i bezawaryjnego działania 

oraz gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie – szczegółowe wytyczne zgodnie z zał.5 

 



Program funkcjonalno-użytkowy 1313_Brudowniki budynek „B” DCO 

 

18 
 

9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
9.1. Zabezpieczenie ternu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

 

9.2. Harmonogram prac 
 Prace prowadzone będą w działającym obiekcie. Z tych powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i 

maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania 

obiektu. Z uwagi na powyższe należy ograniczyć emisję hałasu, czas i zakres wykonywanych robót budowlanych 

uzgodnić z Inwestorem, a w razie potrzeby wstrzymać prace na krótki czas.  Wykonawca opracuje szczegółowy 

harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem 

9.3. Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych:  
 Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne 

do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania.  

 

9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową 

w sposób zgodny z projektem i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących  przepisach.  

 Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Gruz, materiały z rozbiórki nie 

przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Produkcję odpadów 

budowlanych może prowadzić jedynie firma posiadająca zatwierdzony przez odpowiedniego starostę plan gospodarki 

odpadami. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być 

dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. 

 W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu 

uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w 

terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków 

bezpieczeństwa pracy.  

 

9.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń.  
 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 

inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w 

szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

 

9.6. Wymagania dotyczące wykonania robót  
 Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z projektem. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 

producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w projekcie.  
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9.7. Dokumentacja budowy  
 Podstawowym dokumentem budowy jest Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis    w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy.  

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencja budowy.  

 
9.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego 

życzenie.  

 

9.9. Odbiory  
 Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i 

ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o 

terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.  

 Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 

dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 4 dni od daty zgłoszenia. Z czynności odbioru kolejnych 

etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie 

ustalenia poczynione w jego toku. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 

dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień 

odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.  

 Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, 

rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie 

pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpóźniej w 

dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej 

umową dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od 

daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru 
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końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione jego toku.  

 Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru 

końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku 

czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub 

nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 

Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub 

przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.  

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

 Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę 

odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 

pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.  

 
9.10. Dokumenty do odbioru robót 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację powykonawczą,  

• Specyfikacje techniczne,  

• Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• Dziennik Budowy,  

• Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów, • Instrukcje 

obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy technologiczne, 

dokumentację techniczno – ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego,  

• Protokoły nadzorów autorskich.  

 

9.11. Podstawa płatności  
 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (końcowego).  

 Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

 

9.12. Dokumentacja powykonawcza  
 Wykonawca dokumentacje powykonawczą sporządzi w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. 

wersji elektronicznej. w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, Autocad, pdf lub 

innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym egzemplarzu  wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, 

a wydruki trwale spięte. 

 

9.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

 

9.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
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sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego 

personel.  

 

9.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a 

także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.  

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  obiektu w 

którym wykonywane są prace budowlane.  

 

9.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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10. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
10.1. Stosowanie się do przepisów prawa.  
Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
10.2. Dokumenty odniesienia.  
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych  

dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:  

•  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

•  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno – użytkowy.  

•  oferta wykonawcy.  

•  aktualne normy techniczne.  

•  aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp.,  

•  przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 
10.3 Przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. 31 

poz.158).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003  Nr 47, poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 113 z 

późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowy  
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11. ZAŁĄCZNIKI INFORMACYJNE 
Załącznik nr 1 - Lokalizacja pomieszczeń brudowników na parterze, skala 1/200, 

Załącznik nr 2 - Lokalizacja pomieszczeń brudowników na 1.piętrze, skala 1/200, 

Załącznik nr 3 - Lokalizacja pomieszczeń brudowników na 2. piętrze, skala 1/200, 

Załącznik nr 4 - Przekrój poprzeczny, skal 1/100, 

Załącznik nr 5 - Wymagane parametry techniczne myjni-dezynfektora do kaczek i basenów. 











                      Zał.nr5 

Wymagane parametry techniczne myjni‐dezynfektora do kaczek i basenów ‐ 5 szt. 

l.p.  Wyszczególnienie parametru technicznego myjki ‐dezynfektora 
1.   Myjnia‐dezynfektor – urządzenie fabrycznie nowe,  

, z uchwytem i kompletnym zestawem połączeń gotowe do pracy i nie wymagające  
dodatkowych zakupów 

2.   Model wolnostojący 
3.   Wymiary urządzenia: 

Szerokość  400‐600mm 
Głębokość 400‐600mm 
Wysokość max. 1650 

4.   Zasilanie elektryczne 400 V 
5.   Moc urządzenia –max 6,0kW 
6.   Zasilanie woda ciepłą zimną ¾” 
7.   Przystosowanie do zasilania woda ciepłą zimną – surowa nie uzdatnioną 
8.   Odpływ kanalizacyjny Ø 110mm 
9.   Pojemność komory minimalna: 

‐jeden basen z pokrywką +jedna kaczka 
‐dwie kaczki 

10.   Konstrukcja komory, drzwi i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej 
11.   Konstrukcja wewnętrzna komory bez ostrych krawędzi, narożników, spoin 
12.   System natryskowy komory wyposażony w minimum 10 dysz myjących 
13.   Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie lub automatycznie 
14.   Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu‐drzwi mogą zostać otwarte po zakończeniu  

wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji 
15.   Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 95+‐3°C, pomiar 

temperatury monitorowany za pomocą czujnika temperatury 
16.   Minimum 3 w pełni automatyczne programy do mycia i dezynfekcji 
17.   Wszystkie programy mycia zakończone fazą detekcji termicznej 
18.   Wyposażenie w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni  

rożnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów, w tym basenów podłużnych 
19.   Konstrukcja kosza załadowczego powodująca opróżnianie załadunku z nieczystości 

przy zamykaniu drzwi komory 
20.   Sterownik mikroprocesorowy 
21.   Sterownik wyposażony w wyświetlacz LCD. Komunikaty wyświetlane w języku polskim 
22.   Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik 

temperatury 
23.   Wbudowana wytwornica pary wykonana ze stali kwasoodpornej, wyposażona w 

czujnik temperatury oraz czujnik poziomu wody 
24.   Grzałki wytwornicy pary zabezpieczone termostatem działającym niezależnie od 

mikroprocesorowego układu sterowania 
25.   Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających 

woda do dysz strumieniowych 
26.   Pompa dozująca płynny środek myjąco ‐ odkamieniający 
27.   Autoryzowany serwis urządzenia na terenie Polski, 
28.   W zakresie oferty dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu 
29.   Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne PN‐EN ISO 15883‐1/3, potwierdzone 

deklaracja właściwości użytkowych 
30.   Zgodność z dyrektywą 93/42/ EEC , potwierdzona certyfikatem CE 


