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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WYKONANIA PROJEKTU I REALIZACJI 

PRAC REMONTOWYCH 

 

„Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  

w Koszalinie na poziomie przyziemia budynku C,  SP ZOZ MSWiA w Koszalinie,  

ul. Szpitalna 2” 

 

 

 

I. Cel opracowania  

Modernizacja pomieszczeń Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla potrzeb pacjentów 

wentylowanych z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i norm 

budowlanych.  

 

II. Dane z ewidencji gruntów: 

• jednostka ewidencyjna: Koszalin; 

• obręb: 21 Koszalin; 

• numer działki: 153/2; 

• numer księgi wieczystej: KW 35079; 

• kategoria budynku: XI; 

• kubatura budynku łączna: 15 610 m3; 

• powierzchnia użytkowa do przebudowy i remontu: 86,12 m2. 

 

III. Opis stanu istniejącego inwestycji 

W skład obecnych pomieszczeń przeznaczonych do remontu i przebudowy wchodzi: 

• sala chorych - 24,76 m2; 

• łazienka pacjentów - 12,22 m2; 

• jadalnia - 12,50 m2; 

• kuchenka oddziałowa – 12,36 m2; 

• pomieszczenie gospodarcze – 6,10 m2; 

• część korytarza – 59,38 m2; 

• niewykorzystana przestrzeń przy windzie – 5,50 m2. 

W pomieszczeniach przebiegają instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, CO oraz 

elektryczne. Wszystkie pomieszczenia wymagają remontu i przebudowy. 

 

IV. Zakres prac: 

1. wydzielenie dwóch sal chorych dla pacjentów wentylowanych na łącznie 4 łóżka, po dwa 

stanowiska z bezpośrednim nadzorem pielęgniarskim – stanowisko pracy; 

2. sale chorych muszą posiadać pełne zabezpieczenie w instalacje wodno-kanalizacyjną, 

elektryczną, CO oraz instalację tlenu i próżni. Butle tlenowe oraz sprężarka znajdują się 

bezpośrednio pod salą chorych; 

3. stanowisko nadzoru pielęgniarskiego musi być zabezpieczone również w instalację sieci 

komputerowej; 

4. sala chorych musi mieć bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego przystosowanego dla 

osób leżących – wykorzystanie wózko-wanny; 

5. sale chorych muszą być połączone z bezpośrednim dostępem do ciągu komunikacyjnego; 

6. sale chorych muszą posiadać osobny dostęp do pokoju przygotowawczego; 

7. węzeł sanitarny dla chorych musi posiadać umywalkę i WC; 
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8. przy węźle sanitarnym dla chorych musi znajdować się pomieszczenie dla myjki 

dezynfektora; 

9. pomieszczenie gospodarcze musi posiadać instalację wodno-kanalizacyjną; 

10. szatnia dla pracowników musi posiadać bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego (WC, 

prysznic, umywalka); 

11. z korytarza należy wydzielić część z dostępem do jednej z wind jako pomieszczenie 

przechodnie łączące pokój przygotowawczy z salą chorych; 

12. pokój przygotowawczy wraz z częścią magazynową. 

 

V. Zakres zamówienia: 

1. Uszczegółowienia wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego przedsięwzięcia. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmuje: 

a) projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień; 

b) projekty wykonawcze branż: 

• architektoniczno-konstrukcyjnej, 

• technologicznej, 

• sanitarnej, 

• instalacji gazów medycznych, 

• elektrycznej, 

• instalacji niskoprądowych 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

d) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

e) zbiorcze zestawienie kosztów. 

3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego. 

5. Całość dokumentacji należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej (2 egzemplarze) i 

elektronicznej: 

a) projekt budowlany, 

b) projekt wykonawczy, 

c) przedmiar robót, 

d) zbiorcze zestawienie kosztów, 

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

VI. Wymagania materiałowe: 

Do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów łatwo palnych, których produkty 

rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Zastosowane materiały muszą 

posiadać atesty higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

1. Hydroizolacje   

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać izolacje z wodoszczelnej folii w płynie na 

posadzkach i ścianach. W narożach wklejać taśmy uszczelniające, wokół wpustów 

kołnierze uszczelniające. Izolację nanosić w 2 warstwach, kierunek nakładania izolacji 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

2. Posadzki  

Wszystkie podłogi istniejące o różnej grubości posadzek skuć / rozebrać i dostosować do 

poziomu całości posadzek. Posadki zniszczone naprawić lub rozebrać i wykonać na nowo. 

Podłogi wykonać na nowych podłożach z warstwą wyrównawczą i izolacją. 

W sanitariatach, pomieszczeniach porządkowych, wykonać posadzki z płytek gresowych. 

W pozostałych pomieszczeniach – sale chorych, korytarze, gabinety - wykładzina PCV z 

wykoleniem 10 cm na ściany.  

Wymagania dla wykładzin: 
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Wykładzina homogeniczna o następujących właściwościach: 

• ciężar ≤ 2,85 kg/m², 

• zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR, 

• klasa odporności na ścieranie: grupa T, 

• klasa użytkowania: 34/43, 

• grubość całkowita: 2,0 mm, 

• grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm, 

• odporność chemiczna: dobra, 

• odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: dobra, 

• klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień; Bfl-s1. 

• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wymagania dla płytek ceramicznych: 

• wymiary min 30x30cm 

• wytrzymałość na zginanie powyżej 40 MPa 

• nasiąkliwość nie więcej niż 0,5% 

• antypoślizgowość min. R10 

• klasa ścieralności - PEI V. 

• odporność na plamienie -klasa min.4 

• odporność chemiczna - odporne 

• kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Ściany i sufity 

a) Na nowych ścianach wykonanie nowych tynków kat. IV. Na wszystkich ścianach i 

sufitach tynki wykończone gładzią gipsową. W pomieszczeniach z glazurą tynki zlicować 

do lica glazury. 

b) Sufity podwieszane stosować, gdy jest to wymagane ze względu na konieczność 

zakrycia instalacji. Sufity i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych; 

c) Ściany ciągów komunikacyjnych zabezpieczyć okładziną ścienną w postaci płyt 

ochronnych z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm do wysokości od 110 do 130 cm od 

posadzki oraz zamontować poręcze przyścienne wzdłuż całego korytarza. Poręcze wg 

wytycznych Zamawiającego.  

d) Ściany w salach chorych zabezpieczyć płytami ochronnymi z żywicy akrylowinylowej gr. 

0,8 mm o wysokości 40 cm - po dwa pasy płyty na dwóch dłuższych ścianach.  

e) Wszystkie narożniki ścian zabezpieczyć do wysokości 200 cm od posadzki listwami 

ochronnymi narożnymi z żywicy akrylowinylowej, wymiar min. 50x50 mm. 

f) We wszystkich pomieszczeniach na ścianach i sufitach wykonać gładzie gipsowe. 

Ściany malować min. dwukrotnie farbą zmywalną lateksową, odporną na szorowanie.  

Farba lateksowa dobrej jakości wysoce odporna na ścieranie o następujących parametrach: 

• bezemisyjna farba lateksowa do wnętrz, 

• jedwabisty połysk, 

• odporność na szorowanie na mokro wg EN 13 300 – klasa 1, 

• krycie wg EN 13 300 – klasa 2, 

• wysoka odporność na działanie środków dezynfekcyjnych, 

• certyfikat potwierdzający odporność na działanie środków dezynfekcyjnych, 

• atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, 

• kolorystyka sufitów - biała, 

• kolorystyka ścian pastelowa - do ustalenia z Zamawiającym. 

f) W sanitariatach glazura na wysokość 2,2 m. w pomieszczeniach socjalnych glazura na 

wysokość 1,6 m.  Przy umywalkach fartuchy z płytek na szerokość 60 cm poza krawędź 
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umywalki lub zlewozmywaka. Płytki muszą odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

14411:2009 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Kolorystyka wg doboru 

Zamawiającego. Powierzchnia glazury zlicowana z powierzchnią tynków (bez uskoków 

na granicy glazura -tynk). 

Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa i montaż: 

• sprzętu wbudowanego (armatura i przybory sanitarne),   

• pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach (pochwyt uchylny i stały przy misce 

ustępowej, pochwyty po obu stronach umywalki, siedziska składane z pochwytami przy 

natrysku), 

• zasłon międzyłóżkowych, 

• paneli nadłóżkowych,  

• odbojnic naściennych, 

• poręczy przyściennych. 

VII. Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia 

Panele nadłóżkowe - panele nadłóżkowe wyposażone w źródła światła LED, których karta katalogowa 

produktu potwierdza wielkość strumienia świetlnego nie mniej niż 2000 Lm, dające przy wezgłowiu 

pacjenta min. 300Lux, potwierdzone badaniem. Źródła światła LED (miejscowe i nocne), umieszczone 

centralnie na łóżkiem pacjenta. 

Panele wykonane z profili aluminiowych, opcjonalnie wyposażone w szyny. 

Instalacja elektryczna i instalacja gazów medycznych prowadzona w osobnych odseparowanych 

kanałach. 

Panele nadłóżkowe jednostanowiskowe. 

Panel wykonany z profili aluminiowych, cztero-kanałowy, malowany proszkowo wg palety RAL. 

Panel powinien mieć badania na zakłócenia elektromagnetyczne EMC, potwierdzone deklaracją. 

Gniazda elektryczne w ramkach zespolonych montowane na panelu równolegle do ściany.  

Ze względów serwisowych należy zapewnić dostęp do wewnętrznej instalacji gazowej w panelu bez 

konieczności zdejmowania zwalniaczy ppg. 

Panele powinny mieć rejestrację w urzędzie rejestracji wyrobów medycznych, CE, kl.IIb, badania EMC 

 

Uwaga! Przy wykonaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z użytkownikami oraz 

rzeczoznawcami z zakresu p. poż. i inspekcji sanitarnej.     

 

 

 

 

 

 

 


