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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń 

Oddziału Chorób Wewnętrznych na poziomie przyziemia SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, 

ul. Szpitalna 2 na pomieszczenia dla pacjentów wentylowanych” 

 

 

 

I. Cel opracowania  

Modernizacja obecnych pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych na pomieszczenia 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 opracowania: 

W projekcie należy uwzględnić: 

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

stanowiska z bezpośrednim nadzorem pielęgniarskim – stanowisko pracy; 

2. stanowiska pacjentów muszą posiadać pełne zabezpieczenie w instalacje wodno-

kanalizacyjną, elektryczną, CO oraz instalację tlenu. Butle tlenowe 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. łazienka chorych musi posiadać umywalkę i WC; 
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8. przy łazience 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) przedmiar robót, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie z ustaloną 

indywidualną systematyką robót; 

d) kosztorys inwestorski; 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

f) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

g) zbiorcze zestawienie kosztów. 

3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym. 

5. Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego. 

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

elektronicznej: 

a) projekt budowlany, 

b) projekt wykonawczy, 

c) przedmiar robót, 

d) kosztorysy inwestorskie, 

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

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

rzeczoznawcami z zakresu p. poż. i inspekcji sanitarnej.     

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 


