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Specyfikacja Techniczna :
Wstęp:

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych i instalacji sanitarnych związanych z realizacją Rozbudowa
Istniejącego Budynku Szpitala w Nidzicy

2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robót objętych SST.
- Roboty budowlane
- Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej
- Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- Wentylacja
- Gazy medyczne
- Instalacje elektryczne
Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót budowlanych przebudowy instalacji instalacji wodociągowo –
kanalizacyjnej centralnego ogrzewania wentylacji , gazów medycznych. Prace należy wykonać
w dowiązaniu do projektu
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- roboty rozbiórkowe
- ścianki działowe
- sufity podwieszone
- posadzki
- drzwi i przegrody systemowe
- okna , rolety
- roboty wykończeniowe
- montaż rurociągów
- montaż armatury
- montaż urządzeń sanitarnych
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji
- instalacji elektrycznych siłowych, gniazd wtykowych i oświetleniowych,
- instalacji elektrycznych technologii szpitalnej,
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- instalacji wyrównawczej i przeciwprzepięciowej,
- instalacji tras kablowych,
- rozdzielnic elektrycznych,
- instalacji CCTV,
- instalacji okablowania strukturalnego,
- instalacji RTV,
- instalacji KD i wideodomofonowej
- instalacji SSP I DSO.
Wszystkie prace maja być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez
SANEPID, PIP i PSP

4.Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową ,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22 , 23 i 28 Prawo budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych „ COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na
inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych
świadczeń uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w
oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym
użytkowaniu.

5.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zapytanie Ofertowe- opis przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja podstawowa autorstwa dr inż. arch. Jolanty Kulisz Wiatr z roku 2013
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod
względem funkcjonalnym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadam i medycznymi.
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bhp
ze zmianami
DU 156, poz. 1118 z 2006 roku USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Bieżące uzgodnienia i wytyczne Zamawiającego - w archiwum biura projektowego

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera TECHNOLOGIĘ MEDYCZNA - ROZBUDOWY
BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY wraz z infrastrukturą techniczną
budynek kat XI 13-100 Nidzica ul. Mickiewicza 23

ISTNIEJĄCEGO

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt budowlany zakłada wykonanie następujące założenia funkcjonalne projektowanego budynku :
1 - PIWNICA
Pomieszczenia techniczne, zespół pomieszczeń do mycia środków transportu, szatniowe i przechowania zwłok.
2 -PARTER pawilon diagnostyczno-zabiegowy - Pracownia Tomografii Komputerowej z pomieszczeniami
pomocniczymi, zespół pomieszczeń podwyższonego dozoru dla chorych wentylowanych, pomieszczenia
administracji medycznej .
Pawilon łóżkowy - Szpitalny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
3 - Piętro w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym - blok operacyjny , pomieszczenia administracji medycznej.
Pawilon łóżkowy- Szpitalny Oddział Geriatrii , pomieszczenia rehabilitacyjne dla ZOL. 3- Zespół pomieszczeń do
mycia i dezynfekcji środków transportu wewnątrzszpitalnego.

.

DANE WYJŚCIOWE DLA TECHNOLOGII

5.1 FUNKCJA
Funkcje rozbudowywanej części szpitala, będą w strukturze szpitala stosując ogólnoszpitalne procedury w
zakresie postępowania z odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postępowania w przypadku zejścia
pacjenta, obrotu bielizną czystą i brudną, żywienia pacjentów, szpital stosuje żywienie kateringowe z termosów
z jedną ogólno-szpitalną kuchnią rozdziału posiłków , mycia naczyń i ich przechowywania. Szpital posiada w
chwili obecnej nie posiada 12- godzinnego zapasu wody , dysponuje rezerwowym źródłem zaopatrzenia
szpitala w energię elektryczną jest nim agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający
co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom
bezprzerwowego podtrzymania zasilania.

ZESPÓŁ podwyższonego dozoru
3 łóżka + jedna izolatka
- lekarze
1
- pielęgniarki
3 osoby
Pracownia TK
- personel techniczny i rejestracja 2 osoby
- lekarze radiolodzy + technicy
2 osoby
Szpitalny Zakład Opiekuńczo Leczniczy 34 łóżka
- lekarze
1
- pielęgniarki
4 osoby
Oddział geriatrii
28 łóżek
- lekarze + opiekunowie
5 osób
- pielęgniarki
6 osób
- administracja
1 osoba
Blok Operacyjny
- sala wybudzeniowa
- pielęgniarki
3 osoby

1
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- lekarze
- pielęgniarki i instrumentariuszki

3 osoby na salę
3 osoby na salę

W kontekście projektowanej funkcji i formy przestrzennej rozbudowy wyodrębnia się dwie podstawowe części :
A - BLOK DIAGNOSTYCZN0-ZABIEGOWY PODWYŻSZONEGO DOZORU MEDYCZNEGO Z ZAPLECZEM
TECHNICZNYM I PRZECHOWANIE ZWŁOK SZATNIE, POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI ŚRODKÓW TRANSPORTU (
piwnica dwie kondygnacje nadziemne i strych techniczny.
B- BLOK ŁÓŻKOWY - SZPITALNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I SZPITALNY ODDZIAŁ GERITRII ( parter i
piętro, poddasze nieużytkowe)

powierzchnie
Piwnica Parter Piętro -

637,51 m2
1302,60m2
1412,70m2

5.2 OPIS UŻYTKOWY PAWILONU "A"
Piwnica - Najbliżej starej części szpitala projektuje się pawilon podpiwniczony w całości, choć część
pomieszczeń piwnicy pozostanie jako rezerwa magazynowa. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia:
przechowania zwłok w dwustanowiskowej komorze chłodniczej z aneksem mycia i dezynfekcji wózka , z
pomieszczeniami pomocniczymi typu kancelaria, poczekalnia , ustęp nps dla rodziny i pomieszczenie
podręcznego magazynku. Zwłoki pacjenta sa przywożone do komory chłodniczej wózkiem hermetycznym
dostosowanym do transportu zwłok. Wózek pozostaje w pomieszczeniu komory i poddawany jest każdorazowo
procesowi dekontaminacji. Zwłoki są przechowywane w dwustanowiskowej komorze chłodniczej w systemie
tacowym. Wydanie zwłok rodzinie następuje w pomieszczeniu komory bezpośrednio do przywiezionej trumny
lub do pojemnika specjalistycznego transportowego. Rodzina jest umawiana z pracownikiem szpitala celem
wydania zwłok, Z całego korytarza piwnicy wydzielono część dostępną tylko dla personelu, zaś z
ogólnodostępnej prowadzi wyjście przez łącznik bezpośrednio do podjazdu dla samochodu.
Korytarz dla personelu kończy się klatka schodową i windą towarową do zwożenia brudnych materiałów z bloku
operacyjnego i Oddziału Geriatrii. Pozostałe pomieszczenia piwnicy to szatnia dla personelu, pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej, agregatu prądotwórczego, serwerowni. Pomieszczenia kolejne to sprężarkownia
powietrza medycznego, wytwornica próżni, pomieszczenie energetyczne dla pracowni TK , pomieszczenie na
zbiornik wody z przyłączem wody. W piwnicy zlokalizowano zespół pomieszczeń do mycia dezynfekcji
dekontaminacji środków transportu wewnątrzszpitalnego, są to trzy pomieszczenia: przyjęcia, mycia
dekonatminacji i dezynfekcji, magazyn wydania.
Parter - Na parterze pawilonu A zlokalizowano zespół pomieszczeń tomografii Komputerowej, na które składają
się : pracownia TK, sterownia, pomieszczenie przygotowawcze z kabiną higieny osobistej, opisownię ,
rejestrację z podręcznym archiwum, korytarz wewnętrzny i pomieszczenie porządkowe i kabinę hig-sanitarną
dla personelu. Jako pomieszczenia wspomagające zaprojektowano hol-poczekalnię i ustęp NPS dla pacjentów.
Pacjenci po zarejestrowaniu oczekują na wezwanie na badanie, do części zespołu pomieszczeń są wprowadzani
lub w wożeni przez personel techniczny TK. W pokoju przygotowawczym są przygotowani do badania a
następnie przez przebieralnię lub pacjenci szpitalni na wózkach leżąc bezpośrednio ( przejeżdżają) do pracowni
TK. W bezpośrednim sąsiedztwie pracowni i pokoju przygotowawczego jest zaprojektowana kabina higieny
osobistej pacjentów. Pomocnym w organizacji pracy TK będzie system kolejkowy usprawniający ruch
pacjentów. Wejście do holu poczekalni jest dostępne dla pacjentów od ulicy i od parkingu, obydwa kierunki
dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia TK są wszystkie wentylowane
mechanicznie.
W części parteru od ulicy znajdują sie pomieszczenia Intensywnej Opieki Medycznej dla pacjentów
wentylowanych, dla 3 łóżek i jednej izolatki. Zespół pomieszczeń jest izolowany śluzą umywalkowo-fartuchową.
Izolatka i pokój chorych jest w bezpośrednim sąsiedztwie dyżurki pielęgniarskiej, z której przez okno i za
pomocą monitoringu obiektowego będzie możliwość stałej opieki pielęgniarskiej. Z pokoju chorych jest dostęp
do łazienki dla NPS z systemem transportu chorych na podnośniku specjalistycznym. W obrębie zespołu
pomieszczeń zlokalizowano także magazynek bielizny czystej, brudownik, pomieszczenie porządkowe i pom. dla
personelu. Zespół pomieszczeń dla pacjentów wymagających podwyższonego dozoru medycznego wszystkie
wentylowane mechanicznie.
Na poziomie parteru z budynku A prowadzi bezpośrednie połączenie łącznikiem pieszym z budynkiem głównym ,
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komunikację pozioma umożliwia łącznik i bezprogowy korytarz łączący wszystkie budynki. Z korytarza parteru
prowadzi wejście na klatkę schodową i do windy szpitalnej. Z korytarza ogólnoszpitalnego na parterze pawilonu
a także prowadzą wejścia do pokoi administracji medycznej oraz Szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Piętro - W dominującej części powierzchni znajduje się zespół pomieszczeń bloku operacyjnego z dwoma salami
operacyjnymi, salą wybudzeń dla 2 łóżek, ze wszystkimi pomieszczeniami wymaganymi dla bloku operacyjnego:
śluzami dla personelu, chorych i materiałów, z pomieszczeniem przygotowania pacjenta i pomieszczeniem
chirurgicznego mycia rą, z pomieszczeniami dla personelu, magazynami czystymi, pomieszczeniem
porządkowym, ustępem dla personelu i częścia brudną - korytarzem z funkcją dekontaminacji i poza korytarzem
bloku czasowym magazynem brudnym. N bloku zabezpieczono zasadę rozdzielenia ruchu materiałów brudnych i
czystych, materiały brudne i narzędzia brudne opuszczają blok w hermetycznych pojemnikach , winda towarową
na kondygnacje niższe.
Pozostałe pomieszczenia piętra pawilonu A, to oprócz komunikacji poziomej z warunkowym połączeniem z
Oddziałem położnictwa w budynku głównym (droga cięć cesarskich) , uzupełniają funkcje Szpitalnego Oddziału
Geriatrii. W części piętra pawilonu A zlokalizowano pomieszczenia administracji medycznej i pomieszczenia
pomocnicze oddziału.
Strych Pomieszczenia strychu przeznacza się na funkcje obsługi wentylacji i klimatyzacji dla całego pawilonu A :
wentylacja mechaniczna z klimatyzacją dla bloku operacyjnego, pomieszczeń odcinka pielegnacyjnego
pacjentów wentylowanych, pracowni KT, wentylacji mechanicznej dla części pomieszczeń piwnicy. Na półkach
dachowych od strony podwórza przewiduje się zamontowanie zewnętrznych jednostek schładzających dla
klimatyzacji. Pozostałe pomieszczenia pawilonu A bedą posiadały wentylację grawitacyjną.
5.3 OPIS UŻYTKOWY PAWILONU "B"
Parter Parter jest w całości przeznaczony dla potrzeb Szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 34 łóżek
pensjonariuszy w pokojach 2 osobowych z własnymi węzłami sanitarnymi. na oddziale zaprojektowano
wszystkie niezbędne pomieszczenia umożliwiające i pomagające opiekę nad pensjonariuszami: gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, dyżurkę pielęgniarską z pokojem przygotowawczym, magazynek bielizny czystej i
sprzęt medyczny, łazienkę z wanną i systemem transportowym, brudownik z myjką dezynfektorem, pom.
porządkowe, pokój śniadań dla personelu, kabinę hig-sanitarną personelu, pokój pobytu dziennego aneks
kuchenny dla pacjentów. Pozostałe pomieszczenia związane ze świadczeniem usług dla ZOLu zlokalizowano na
piętrze budynku B połączonego windą dla NPS oraz klatką schodową . Są to pomieszczenia rehabilitacji
ruchowej , zajeciowej i indywidualnej. pomieszczenia administracji medycznej i lekarskie zlokalizowane są na
parterze budynku A. Pacjenci na oddział trafiają przez ogólną izbę przyjęć. Z oddziału prowadzą trzy wyjścia:
jedno bezpośrednio na zewnątrz przy szczytowej klatce schodowej i dwa przez korytarz pawilonu A.
Piętro Piętro pawilonu "B" jest przeznaczone dla szpitalnego Oddziału Geriatrii dla 28łóżek chorych w pokojach
dwuosobowych z własnymi węzłami higieniczno-sanitarnymi.
Strych Projekt budowlany nie przewiduje jakiegokolwiek zagospodarowania powierzchni strychowej w pawilonie "B",
Przez strych przechodzić bedą kanały wentylacji grawitacyjnej jako jedynie występujacej w pawilonie "B"
Południowe połacie dachowe proponuje sie wyposażonych w system baterii solarnych wspomagających system
pozyskiwania ciepłej wody.
ELEMENTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE

posadzki

PVC

o

antyposlizgowości od 9-11
podłoga betonowa malowana

ściany

malowane farbami odpornymi na środki dezynfekcyjne i odporne na szorowanie
ściany w pomieszczeniach mokrych i o podwyższonych wymaganiach czystości wykładzina PVC spawana PVC
takze w postaci fartuchów przy umywalkach
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Sufity

podwieszone w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych - higieniczne w salach
operacyjnych FILTR laminarny
listwy odbojowe i poręcze na ciągach komunikacyjnych po jednej stronie korytarza oddziału w wykonaniu stali
nierdzewnej

Drzwi wewnętrzne

drzwi o wymogach p.poż i specjalistyczne w obrębie bloku operacyjnego i dekontaminacji środków transportu stalowe i aluminiowe, na ciągach komunikacyjnych aluminiowe, pozostałe drewniane białe płytowe.
Instalacje

Wentylacja – mechaniczna

Wentylacja mechaniczną objęte będą zespoły pomieszczeń: bloku operacyjnego Podwyzszonego Dozoru
Medycznego, zespołu pracowni TK, myjni środków transportu,. Pozostałe pomieszczenia wyposażone będą w
wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą wentylatorem elektrycznym.
Instalacje wod-kan –
Projektuje się wykonanie nowego zbiornika wody bytowej dla zapewnienia zapasu 12 godzinnych potrzeb
szpitala. Proponuje się system rur PVC rury kanalizacyjne bezszumowe . Obiekt wyposażony będzie w instalacje
sanitarne: wody zimnej bytowej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Przewidziano zastosowanie
zaworu antyskażeniowego dla instalacji projektowanej. Instalacja wody będzie opomiarowana dla
funkcjonalnych części kondygnacji w zakresie opracowania. Baterie w.g. przyporządkowania do funkcji
pomieszczenia - szczegóły zawierać będzie projekt branżowy. Na korytarzach przewiduje się hydranty 25 z
wężem elastycznym, w instalacji stalowej. Wszystkie aparaty sanitarne wiszące, brodziki natryskowe
posadzkowe z gwarancją zachowania spadków, zasłony natryskowe. W łazienkach dla NPS wanny z systemem
podnosników kąpielowych. Zlew z blachy nierdzewnej w pomieszczeniu porządkowym montowany na wysokości
60 cm nad posadzką, zlewozmywaki z blachy nierdzewnej montowane jako wpuszczone w blaty zabudów
meblowych.
instalacja gazów medycznych –
Projekt przewiduje rozbudowę sieci gazów medycznych: tlenu medycznego, próżni medycznej, sprężonego
powietrza medycznego i gospodarczego, a dla bloku operacyjnego także podtlenek azotu, dwutlenek węgla z
butli oraz odciąg gazów anestetycznych . Odbiór gazów będzie możliwe dzięki gniazdom poboru typu AGA w
salach chorych w panelach naściennych nadłóżkowych, tlen i próżnia, zaś na ścianach w gabinetach
diagnostyczno-zabiegowych tlen, próżnia i sprężone powietrze. lokalizacja gniazd poboru na salach
operacyjnych z kolumn i dodatkowo jako rezerwa ścienna , w salach podwyższonego dozoru i wybudzeniowej
gniazda także w panelach nadłóżkowych bogaciej skonfigurowanych ( opis w dalszej części opracowania).
Projekt instalacji gazów medycznych przewiduje wybudowanie stacji wytwarzania próżni, sprężarkowni i baterii
butli tlenowych.
Instalacje elektryczne –
Zasilanie podstawowe i rezerwowe,
Rozdzielnie uwzględniające zapotrzebowanie obwody instalacji elektrycznych wewnętrznych. Ilość obwodów,
ich rodzaj oraz wartości zabezpieczeń uwzględnią funkcję pomieszczenia, jak i również wymagania
zainstalowanych aparatów i urządzeń medycznych.
Przewiduje sie uziemienia rozdzielni oraz połączenia wyrównawcze
Instalacje elektryczne wewnętrzne :
instalacje oświetlenia ogólnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego (ewakuacyjne,
kierunkowe, bezpieczeństwa) zainstalowane oprawy muszą gwarantować łatwe utrzymanie ich w czystości
instalacje zasilania urządzeń technologicznych
instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz., i dedykowanych z UPS
instalacje zasilania lamp zabiegowych
instalacje uziemiające i wyrównania potencjałów w tym połączenia instalacji wyrównawczej z podłogą
półprzewodzącą
Instalacje teletechniczne :
Instalacja telefoniczna
Instalacja sygnalizacji i kontroli gazów medycznych
Instalacja sygnalizacji przyzywowej
instalacja telewizji cyfrowej naziemnej z odbiornikiem w każdym pokoju łóżkowym i pokojach lekarzy oraz
ordynatora
Instalacja kontroli dostępu według ustaleń branżowych z Inwestorem
Instalacja systemu monitoringu obiektowego dla każdego korytarza
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Instalacja
Instalacja
Instalacja
Instalacja

systemu monitoringu obiektowego bez rejestracji dla OIOMu
systemu monitoringu medycznego dla OIOMu
systemu sygnalizacji pożaru
DSO

Instalacja wewnętrzna c.o.
Temperatura wnętrz
Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i
rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
+ 20°C przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy
fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub
elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
+ 24°C przeznaczone do rozbierania przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży łazienki, rozbieralnie, szatnie,
umywalnie, natryskownie, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów,
Instalacja PVC w systemie rozdzielaczowym , grzejniki typu płytowe higieniczne
grzejniki zaopatrzone w zawory termoregulacyjne
zamontowanie grzejników umożliwi utrzymanie czystości wokół nich.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ.
Nr

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

PIWNICA

POW. NETTO - 628,2

Klatka schodowa
Szyb windowy
Hol
Poczekalnia
Kancelaria
Przechowanie zwłok
Ustęp dla NPS
Magazynek podręczny
Przedsionek wydawczy
Pom. techniczne
Zbiornik wody
Węzeł ciepła
Serwerownia
Wytwornica próżni
Sprężarkownia
Wydawanie środków transportu
Mycie i dekontaminacja
Przyjmowanie środków transportu
Pom. techniczne T.K.
Rozdzielnia elektryczna
Agregat prądotwórczy
Szyb windowy
Klatka schodowa
Korytarz
Pomieszczenie porządkowe
Magazyn
Szatnia personelu
Umywalnia
Magazynek
Umywalnia
Szatnia

15,7
6,2
33,1
7,9
11,9
23,4
5,2
4,6
19,0
21,9
32,2
33,7
24,4
16,2
20,1
13,3
14,5
18,1
28,5
17,7
27,2
2,2
17,1
72,9
6,3
62,6
20,8
11,8
4,0
11,8
24,0

Wyposażenie budowlane

0.1
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

KLATKA SCHODOWA
15,7 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Systemowy podwieszony
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
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6
7
8
9

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne
Gazy medyczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
-

Wyposażenie budowlane

0.2

SZYB WINDOWY Z WINDA SZPITALNĄ
6,2 m²
Beton malowany
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig szpitalny
1800 kg 3 przystankowy

Wyposażenie budowlane

0.3

HOL
33.1 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, monitoring obiektowy, SSP

Wyposażenie budowlane

0.4

symbol

Nazwa
Krzesło szpitalne
nietapicerowane zespolone

22a

POCZEKALNIA
7,9 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe , SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama. Zespolony
zestaw krzeseł.

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol
1

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

KANCELARIA
11,9 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, instalacja strukturalna i
zasilanie komputerowe, instalacja telefoniczna,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość
1

-
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

6

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

24

Fotel biurowy

31

Zabudowa meblowa

26

Kontener biurkowy

28

Szafa biurowa

29.

Regał biurowy

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

Urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

49

Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Zabudowa wykonana z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Regał biurowy, wykonany jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str.
A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość
drukowania 2400x600 dpi , kaseta na
250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks,
jednostronny podajnik, dokumentów
Zasilanie 230 V 50 Hz;

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

Zasilanie 230 V
50 Hz,

Wyposażenie budowlane

0.6
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

PRZECHOWALNIA ZWŁOK
23,40 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Tynkowany malowany farbą higieniczną
PVC spawane odporne na srodki dezynfekcyjne do pełnej wysokosci pom.
Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
Umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda, kratka posadzkowa,
zlew blaszany z zaworem czerpalnym, aparat ciśnieniowy do mydła, punkt
czerpalny AIR nie medyczne
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Instalacje elektryczne

symbol
1

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

6

Ręczny pistolet do
sprężonego powietrza

Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ,zasilanie komory chłodniczej
dwutacowej, SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy
Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny
na odciski palców. Pojemność 20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.
Pistolet metalowy z funkcją szybkiej złączki

Instalacje
-

ilość
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

Wyposażenie budowlane

0.7
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
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Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

USTĘP DLA NPS
5,2 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, Instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. komplet poręczy
NPS
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa,
sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

12

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY

12

Uchwyt stały dla
niepełnosprawnych

13

Uchwyt składany dla
niepełnosprawnych

Uchwyt stały dla niepełnosprawnych
mocowany do ściany. Wykonany ze stali
nierdzewnej polerowanej, średnica rurki
32 mm.
Uchwyt składany- uchylny dla
niepełnosprawnych mocowany do ściany.
Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.

-

2

-

2

Wyposażenie budowlane

0.8
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYN PODRĘCZNY
3,47 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą odporną na srodki dezynfekcji
Grawitacyjna wspomagana
Oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

0.9
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

PRZEDSIONEK WYDAWCZY
19,00 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
GRZEJNIK C.O.
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe SSP,
Wyposażenie budowlane

0.10
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
1,95 m²
Betonowa malowana
Tynkowany, malowany farbą higieniczną
Malowane farba emulsyjną
Grawitacyjna
Grzejnik c.o.
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń
Wyposażenie budowlane

0.11

ZBIORNIK WODY
32,2 m²
Betonowa malowana
Tynkowany, malowany farbą higieniczną
Malowane farba emulsyjną
Grawitacyjna
grzejnik c.o. zestaw hydroforowy, umywalka ceramiczna bateria z ciepłą
zimną wodą
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń
Wyposażenie budowlane

0.12
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

WĘZEŁ CIEPLNY
33,7 m²
Betonowa malowana
Tynkowany, malowany farbą higieniczną
Malowane farba emulsyjną
Grawitacyjna
grzejnik c.o. zestaw hydroforowy, umywalka ceramiczna bateria z ciepłą
zimną wodą

13
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8

Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń
Wyposażenie budowlane

0.13

symbol

Nazwa

24

Fotel biurowy

31

Zabudowa meblowa

26

Kontener biurkowy

29.

Regał biurowy

36

Zestaw komputerowy

SERWEROWNIA
24,4 m²
PVC spawane bezspoinowo antypoślizgowe R9
Podwieszony modularny
Malowane farba emulsyjną zmywalną higieniczną
Schładzanie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń, instalacja
komputerowa
WYPOSAŻENIE
Cechy

Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Zabudowa wykonana z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Regał biurowy, wykonany jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Instalacje

ilość

-

-

-

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

Wyposażenie budowlane

0.14
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

WYTWORNICA PRÓŻNI
16,20 m²
Betonowa malowana
Tynkowany, malowany farbą higieniczną
Malowane farba emulsyjną zmywalną higieniczną
Grawitacyjna
Zestaw urządzeń wytwarzania próżni, umywalka ceramiczna bateria z
ciepłą zimną wodą , grzejnik c.o.
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń
wytwornicy WAC
Wyposażenie budowlane

0.15

SPRĘŻARKOWNIA
20,13 m²
Betonowa malowana
Tynkowany, malowany farbą higieniczną
Malowane farba emulsyjną
Grawitacyjna
grzejnik c.o., umywalka ceramiczna bateria z ciepłą zimną wodą
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń
Wyposażenie budowlane

0.16
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

WYDAWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
13,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Tynkowany malowany farbą emulsyjna higieniczną
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę

14
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6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący
Ręczny pistolet do
sprężonego powietrza
Mata basenowa gumowa
segmentowa

Mechaniczna
Grzejnik c.o., umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i
zimną, kratka posadzkowa , AIR powietrze nie medyczne
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pistolet metalowy z funkcją szybkiej
złączki
Mata o wymiarach 300x350 cm

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

0.17
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa
Ręczny pistolet do
sprężonego powietrza
Aparat ciśnieniowy do mycia
Regał z siatki ze stali
kwasoodpornej

16

MYCIE I DEKONTAMINACJA
14,50 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Tynkowany malowany farbą emulsyjną higieniczną
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Jednokomorowy zlew z blachy kwasoodpornej, z baterią wannową , kratka
posadzkowa, aparat ciśnieniowy do mycia Powietrze niemedyczne AIR
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Pistolet metalowy z funkcją szybkiej
złączki
Wysokociśnieniowy aparat myjacy z
wężem i krótka lancą z pistoletem
Spawany wiszący regał ze stali
kwasoodpornej i 3 półkach ażurowych
wymiar regału: 128x50,90

Instalacje
Gniazdo
szbkozłącza
Gniazdo
antyrbryzgowe 230V

ilość

Wyposażenie budowlane

0.18
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

PRZYJMOWANIE SRODKÓW TRANSPORTU
18,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Tynkowany malowany farbą emulsyjną higieniczną
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Umywalka ceramiczna z baterią z ciepłą zimna wodą grzejnik c.o. AIR
niemedyczne
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa
sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
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symbol

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

1
2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

6

Z11

Taboret obrotowy szpitalny

31

Zabudowa meblowa

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

16

Regał z siatki ze stali
kwasoodpornej

WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

-

Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.

Taboret z konstrukcją ze stali
nierdzewnejj. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Zabudowa wykonana z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

ilość
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

Spawany wiszący regał ze stali
kwasoodpornej i 3 półkach ażurowych
wymiar regału: 128x50,90
Wyposażenie budowlane

0.19
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

POM. TECHNICZNE TK
28,50 m²
PVC spawane bezspoinowo antypoślizgowe R9
Malowany farbą emulsyjną
Malowane farba emulsyjną zmywalną higieniczną
Schładzanie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń TK siła,
instalacja komputerowa
Wyposażenie budowlane

0.20

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
17,70 m²
Posadzka betonowa malowana
Malowany farbą emulsyjną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Schładzanie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe SSP,
Wyposażenie budowlane

0.21
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
27,20 m²
Betonowa malowana

16
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Tynkowany, malowany farbą higieniczną
Malowane farba emulsyjną
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń

4
5
6
7
8

Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

SZYB WINDOWY Z WINDA TOWAROWĄ
2,2 m²
Beton malowany
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig towarowy do
300 kg 3 przystankowy
Wyposażenie budowlane

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne
Gazy medyczne

KLATKA SCHODOWA
17,01 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna oddymianie p.poż.
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe,SSP,
-

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Wyposażenie budowlane

0.22

0.23

Wyposażenie budowlane

0.24

KORYTARZ
72,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP

Wyposażenie budowlane

0.25
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

7

Wózek do sprzątania

18

Szafa gospodarcza na
środki czystości

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

1

-

-

Wyposażenie budowlane

0.26
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

MAGAZYN
62,6 m²
Beton malowany
Tynkowany malowany farbą emulsyjną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe SSP

Wyposażenie budowlane

0.27
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

30

Metalowa szafa ubraniowa
BHP

SZATNIA PERSONELU
20,80 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
. 400x550x2150

Instalacje

ilość

-

1

-

Wyposażenie budowlane

0.28
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6

Wentylacja

UMYWALNIA
11,8 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
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7

Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

Grzejnik łazienkowy, 4 X umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

Instalacje

ilość

-

2

-

2

-

4

-

5

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

0.29
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

0.30
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

MAGAZYNEK
4,00 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany, malowany farbą emulsyjną higieniczną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
Oświetlenie ogólne

Nazwa

UMYWALNIA
11,8 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, 4 X umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość

19
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

30

Metalowa szafa ubraniowa
BHP

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

-

2

-

2

-

4

-

5

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

0.31

Nr

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

SZATNIA PERSONELU
24,00 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
. 400x550x2150

Instalacje

ilość

-

1

-

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

PARTER PAWILON "A"

POW. NETTO - 609,9

Wiatrołap
Komunikacja, hol, poczekalnia
Szyb windowy
Klatka schodowa
Łącznik
Magazynek
Administracja medyczna
Pokój lekarzy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Śluza pom. chorych went.
Korytarz zespołu pom.
Śluza izolatki
Pom. higieniczno.-sanitarne izolatki
Izolatka chorych went.
Dyżurka pielęgniarska
Pokój chorych wentyl. 3-łózkowy
Pom. higieniczno.-sanitarne pacjentów went.
Brudownik
Pomieszczenie porządkowe
Magazyn bielizny czystej
Pom. higieniczno.-sanitarne personelu
Pom. socjalne personelu
Rejestracja T.K.
Korytarz T.K.
Pokój przygotowawczy

12,3
176,1
6,3
21,0
33,8
4,2
18,4
14,6
4,4
6,0
22,9
4,1
6,1
19,8
18,8
49,2
6,00
7,3
3,6
5,9
4,8
8,9
24,1
23,9
10,1
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1.26
1.27
1.28

Przebieralnia
Pom. higieny osobistej
Pracownia T.K.

2,0
4,4
31,5

1.29

Sterownia

10,2

1.30

Pomieszczenia porządkowe

4,5

1.31

Ustęp personelu

3,8

1.32

Opisownia

11,1

1.33

Pokój śniadań

6,2

1.34

Klatka schodowa

23,6

1.35

Szyb windowy

2,2

1.36

Pom. porządkowe

3,4

1.37

Magazyn odpadów medycznych

7,9

1.38

Ustęp NPS

5,6

1.39

Wiatrołap

4,2
Wyposażenie budowlane

1.1
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

WIATROŁAP
12,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne kurtyna powietrzna

Wyposażenie budowlane

1.2

symbol

Nazwa
Krzesło szpitalne
nietapicerowane zespolone

22a

KOMUNIKACJA HOL POCZEKALNIA
176,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina PVC jako
odbojnice, wzmocnienia naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny HYDRANT 25
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, monitoring obiektowy SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama. Zespolony
zestaw krzeseł.

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

1.3
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

SZYB WINDOWY Z WINDA SZPITALNĄ
6,3 m²
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig szpitalny
1800 kg 3 przystankowy
Wyposażenie budowlane

1.4
1
2
3
4

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit

KLATKA SCHODOWA
20,99 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną
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5

Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina PVC jako
odbojnice, wzmocnienia naroży
Grawitacyjna oddymianie
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
Wyposażenie budowlane

1.5

ŁĄCZNIK
33,80 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina PVC jako
odbojnice, wzmocnienia naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
Wyposażenie budowlane

1.6
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYNEK
4,20 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

1.7
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol
1

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

ADMINISTRACJA MEDYCZNA
18,40 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC
wokółumywalkowy
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów,instalacja
komputerowa, ,SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

24

Fotel biurowy

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

49

Urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

25

Biurko lekarskie

26

Kontener biurkowy

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str.
A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość
drukowania 2400x600 dpi , kaseta na
250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks,
jednostronny podajnik, dokumentów
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

Zasilanie 230 V
50 Hz,

-

-

-

-

Wyposażenie budowlane

1.8
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

24

Fotel biurowy

25

Biurko lekarskie

POKÓJ LEKARZY
14,6 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja
telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.

Instalacje

ilość

-

1

-

-
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26

Kontener biurkowy

27

Fotel tapicerowany

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

37

Szafka kuchenna stojąca

38

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz

-

-

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

1.9
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
4,40 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie maceratora 230v/16A (podejście
trójfazowe)
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Wyposażenie budowlane

1.10
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWAPOM. CHORYCH WENT.
6,0 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, SSP ,sprzęt i osprzęt
powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Wyposażenie budowlane

1.11
1
2

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa

KORYTARZ ZESPOŁU POM. CHORYCH WENT.
22,90 m²
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3
4
5
6
7

Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8
9

Instalacje elektryczne
Gazy medyczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

Wyposażenie budowlane

1.12

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA IZOLATKI
4,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień
ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.13
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol
1

PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
Grzejniki higieniczne zamontowane w sposób umożliwiający utrzymanie
czystości HYDRANT
Oświetlenie ogólne, SSP, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolnoinformacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od
posadzki

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE IZOLATKI
6,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

9

Kosz jezdny na odpady
brudne i skażone

16

Wiszący regał 1-2 półki z
siatki nierdzewnej

Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 90 l.
wyposażony w wymienne kółka.

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Wyposażenie budowlane

1.14
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5

Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa
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Taboret szpitalny
nietapicerowany

41

Kamera monitoringu

42

System zawieszenia
telewizora

IZOLATKA CHORYCH WENT.
19,80 m²
ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9
odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelu
nadłóżkowym.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Kamera będzie dostarczać na tyle
szczegółowy obraz obserwowanej sceny,
aby była możliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informacji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja
zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy,
obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm,
pracująca w jakości HD, dająca
możliwość obrazu w rozdzielczości 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

Zasilanie 230 V
50 Hz; instalacja
monitoringu

1

-
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43

Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z15
Z17A

Łóżko szpitalne
intensywnej opieki

Z20

Szafka przyłóżkowa

ZOX

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE
ŁÓŻKO SZPITALNE
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Panel nadłóżkowy

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa
przyzyw

1

Wyposażenie budowlane

1.15
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

DYZURKA PIELĘGNIARSKA
18,8 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony szczelny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
Grzejnik , umywalka ceramiczna z baterią woda zimna ciepła,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,
centralka przyzywowa, podgląd monitoringów, stacja domofonowa,
MONITORING MEDYCZNY
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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24

Fotel biurowy

34

Zabudowa meblowa
indywidualna

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

44

Podgląd monitoringu
obiektowego

Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Bebel wykonany na indywidualne
zamówienie z płyty laminowanej 18mm
wykończonej laminatem odpornym na
środki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzający utrudnień w procesie
utrzymania czystości
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Zasilanie 230 V 50 Hz;

Podgląd monitoringu
medycznego

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu
obiektowego i
monitoringu pokoi
chorych
Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu
medycznego

1

1

Wyposażenie budowlane

1.16
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5

Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

41

Kamera monitoringu

POKÓJ CHORYCH WENT . 3 OSOBOWY
49,20 m²
ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9
odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelu
nadłóżkowym.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Kamera będzie dostarczać na tyle
szczegółowy obraz obserwowanej sceny,
aby była możliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informacji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja
zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy,
obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm,
pracująca w jakości HD, dająca
możliwość obrazu w rozdzielczości 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

Instalacje

ilość

-

Zasilanie 230 V
50 Hz; instalacja
monitoringu

1
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System zawieszenia
telewizora

42

43

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z15
Z17A

Łóżko szpitalne
intensywnej opieki

Z20

Szafka przyłóżkowa

ZO2

Oprawa nadłóżkowa
potrójna z kompletem gniazd
gazów medycznych dla
każdego łóżka

System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE
ŁÓŻKO SZPITALNE
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

2

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa
przyzyw

1

Wyposażenie budowlane

1.17
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE PACJENTÓW WENT.
6,00 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1
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5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.18
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

BRUDOWNIK
7,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda ciepła
i zimna 3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w
bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie dezynfektora 230v/16A (podejście
trójfazowe)
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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8

Myjnia dezynfektor

9

Kosz jezdny na odpady

16

Wiszący regał

MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów,
kaczek i innych pojemników sanitarnych,
takich jak miski o różnych średnicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbiórki
moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji ,
zbiornik wody i wytwornica pary
wykonane z blachy kwasoodpornej.
Uchylne drzwi. pojemność komory 1
basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system
termicznej samodezynfekcji urządzenia.
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu
mycia i dezynfekcji. Automatyczne
opróżnianie zawartości pojemników
sanitarnych po zamknieciu drzwi.
Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna
1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ
DN100 w scianie.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
1-2 półki z siatki nierdzewnej

Zasilanie 230 V
50 Hz,
doprowadzenie
zasilania
trójfazowego;
doprowadzenie
wody i
odprowadzenie
ścieków;

1

-

Wyposażenie budowlane

1.19
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

7

Wózek do sprzątania

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
3,60 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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Szafa gospodarcza na
środki czystości

18

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

Wyposażenie budowlane

1.20
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
5,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

1.21
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE PERSONELU
4,80 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.22
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

32

Stolik kawowy

37

Szafka kuchenna stojąca

38

Szafka kuchenna wisząca

38a

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

SOCJAL PERSONELU
8,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas miedzyszafkowy i
ściana ze stołem PVC spawane do wysokości 160 cm
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterią instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja SSP sprzęt i
osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;
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Z 28

Chłodziarka

Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

1.23
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

24

Fotel biurowy

34

Zabudowa meblowa

26

Kontener biurkowy

REJESTRACJA TK
24,10 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas
wokółumywalkowy PVC
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny umywalka ceramiczna z baterią woda ciepła zimna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, instalacja strukturalna i
zasilanie komputerowe, instalacja telefoniczna,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Zabudowa wykonana z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.

Instalacje

ilość
1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-
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30

Szafa kartotekowa

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

49

Urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

32

Stolik kawowy

Pięcioszufladowa szafa przystosowana
do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w
szufladzie). Wykonana jest z blachy
czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm,
malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady
przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem.
Całość zamykana jednym centralnym
zamkiem. Maksymalne obciążenie
prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko
jednej szuflady, co zachowuje jej
stabilność.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str.
A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość
drukowania 2400x600 dpi , kaseta na
250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks,
jednostronny podajnik, dokumentów
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

Zasilanie 230 V
50 Hz,

-

Wyposażenie budowlane

1.24
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

KORYTARZ TK
23,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja RTG, SSP
Wyposażenie budowlane

1.25

symbol

Nazwa

POK. PRZYGOTOWAWCZY
10,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy ze stali nierdzewnej
wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna, Instalacja
RTG, SSP,
Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V,),
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

9

Kosz jezdny na odpady

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

Z26

Zestaw mebli zabiegowych

OV

Z15

Kozetka lekarska

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.
GNIAZDA SCIENNE
Kozetka do badań ma stelaż stalowy,
lakierowany proszkowo, leże
tapicerowane materiałem zmywalnym i
odpornym na dezynfekcję, zagłówek
regulowany ręcznie za pomocą
mechanizmu zapadkowego posiada
również uchwyt na prześcieradło.
Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja
zagłówka + 45°

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

-

-

1

Wyposażenie budowlane

1.26

PRZEBIERALNIA
2,00 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
-,
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8

Instalacje elektryczne

symbol
22

Nazwa
Krzesło szpitalne
nietapicerowane

2

Wieszak ścienny

Oświetlenie ogólne, instalacja RTG, SSP
WYPOSAŻENIE
Cechy
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.

Instalacje

ilość

-

1

Wyposażenie budowlane

1.27
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

POMIESZCZENIE HIGIENY OSOBISTEJ
4,40 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, muszla bidetowa wisząca.
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.28
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5

Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

PRACOWNIA TK - wygrodzenie Pb wg projektu osłon RTG
31,50 m²
ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9
odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną tynk barytowy
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę wkładka Pb
Mechaniczna schładzanie
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
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8

symbol
TK
PDC
PDB
a-st

Instalacje elektryczne

Nazwa
Tomograf Komputerowy
Szafa generatora PDC
Tablica PDB
Atostrzykawka dla kontrastu
Lasery pionizujace
Ekran dotykowy

Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, internetowa,
SSP, instalacja zasilania TK instalacje prowadzone po trasach w
kanałach posadzkowych,

WYPOSAŻENIE
Cechy

GANTRA, STÓŁ PACJENTA
Wyspecyfikowanie w części elektrycznej
Wyspecyfikowanie w części elektrycznej

Instalacje
480VAC 100A 30mA

ilość
1
1
1
1

Wyposażenie budowlane

1.29
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5
6
7
8

Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol
34

Nazwa
Zabudowa meblowa

26

Kontener biurkowy
Kompletny panel sterujący

24

Fotel biurowy

STEROWNIA
10,20 m²
ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9
odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą higieniczną Okno Pb/ drzwi Pb
Mechaniczna schładzanie
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, internetowa,
SSP, instalacja kompleksowa TK instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

WYPOSAŻENIE
Cechy
Zabudowa wykonana z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające
korzystanie z mebla.
2x monitor, 2 x klawiatura,komputer i komputer
obrazowy
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane siedziska i
oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.

Instalacje
-

ilość

-

1
-

Wyposażenie budowlane

1.30
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
4,50 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1
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4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

7

Wózek do sprzątania

18

Szafa gospodarcza na
środki czystości

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

1

-

1

-

1

-

-

Wyposażenie budowlane

1.31
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

USTĘP PERSONELU
4,80 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, Instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

24

Fotel biurowy

26

Kontener biurkowy

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

36

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.32

35

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

Telefon

Zestaw komputerowy

OPISOWNIA
11,10 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja
telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
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31

Zabudowa meblowa

Zabudowa wykonana z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.

-

Wyposażenie budowlane

1.33
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

32

Stolik kawowy

37

Szafka kuchenna stojąca

38

Szafka kuchenna wisząca

38a

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

POKÓJ ŚNIADAŃ
6,20 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas miedzyszafkowy i
ściana ze stołem PVC spawane do wysokości 160 cm
GRAWITACYJNA
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterią instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja SSP sprzęt i
osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;
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Z 28

Chłodziarka

Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

1.34
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

KLATKA SCHODOWA
23.60 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna oddymianie p.poż.
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe,SSP,
Wyposażenie budowlane

1.35

SZYB WINDOWY Z WINDA TOWAROWĄ
2,2 m²
Beton malowany
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig towarowy do
300 kg 3 przystankowy
Wyposażenie budowlane

1.36
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
3.40 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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7

Wózek do sprzątania

18

Szafa gospodarcza na
środki czystości

Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

-

Wyposażenie budowlane

1.37
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

Z 28

Chłodziarka

MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH
7,90 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Tynkowany malowany farbą higieniczną
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Grawitacyjna
umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych.
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć
stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Zasilanie 230 V 50
Hz;
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9

Kosz jezdny na odpady

Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.

-

Wyposażenie budowlane

1.38
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

12

Uchwyt stały dla
niepełnosprawnych

13

Uchwyt składany dla
niepełnosprawnych

USTĘP DLA NPS
5,6 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, Instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. komplet poręczy
NPS
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa,
sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt stały dla niepełnosprawnych
mocowany do ściany. Wykonany ze stali
nierdzewnej polerowanej, średnica rurki
32 mm.
Uchwyt składany- uchylny dla
niepełnosprawnych mocowany do ściany.
Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

2

Wyposażenie budowlane

1.39
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

WIATROŁAP
4,20 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne kurtyna powietrzna
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Nr

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

PARTER PAWILON "B"

POW. NETTO - 661,4

1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65

Korytarz ZOL
Pokój 2-osobowy
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Magazyn
Klatka schodowa
Szyb windowy
Pokój dziennego pobytu
Aneks kuchenny
Pokój 2-osobowy

187,6
16,3
6,3
16,3
16,3
6,3
16,3
16,3
6,3
16,3
16,3
6,3
16,3
16,3
3,1
3,1
16,3
16,3
6,3
16,3
14,0
19,2
2,2
24,6
7,8
16,3

1.66

Pom. higieniczno.-sanitarne

6,3

1.67

Pokój 2-osobowy

16,3

1.68

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

13,8

1.69

Magazyn bielizny czystej

3,1

1.70

Dyżurka pielęgniarska

12,9

1.71

Pokój przygotowawczy

5,9

1.72

Socjal personelu

10,3

1.73

Brudownik

8,6

1.74

Pom. higieniczno.-sanitarne personelu

4,6

1.75

Pom. porządkowe

5,7

1.76

Łazienka NPS pacjentów

10,6

1.77

Pokój 2-osobowy

16,3

1.78

Pom. higieniczno.-sanitarne

3,1

1.79

Pokój 2-osobowy

16,3

1.80

Pom. higieniczno.-sanitarne

6,3

1.81

Pokój 2-osobowy

16,3
Wyposażenie budowlane

1.40
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

KORYTARZ ZOL
187,60 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i
jednostronnie pochwyt
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
Oświetlenie ogólne, SSP, monitoring obiektowy, instalacja kontroli
dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
instalacja przyzywowa
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolnoinformacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od
posadzki
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Wyposażenie budowlane

1.41
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1
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ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.42
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.43
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
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9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.44
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
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6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.45
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11

50
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4
5

Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.46
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol
1

Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.47
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.49
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.50
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
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8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.51
1
2
3
4

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
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5

Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.52
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol
1

Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.53
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.54
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
3,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.55
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
3,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.56
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-
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Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

Z15

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.57

43

Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1
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Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.58
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.59
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-
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Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.60
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYN
14,00 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą emulsyjną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

1.61
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

KLATKA SCHODOWA
19,20 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą emulsyjną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna oddymianie
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
Wyposażenie budowlane

1,62
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

SZYB WINDOWY Z WINDĄ PODNOŚNIKIEM NPS
2,2 m²
Beton malowany
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig szpitalny do
600 kg 2 przystankowy
Wyposażenie budowlane

1.63

POKÓJ DZIENNEGO POBYTU
24,60 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
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8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

1
2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

27

Fotel tapicerowany

31.

Mebel gabinetowy

28

Szafa biurowa

Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, instalacja strukturalna i
zasilanie komputerowe, instalacja telefoniczna,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.
System zawieszenia telewizora za pomocą
półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220
cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości 235
cm nad podłogą.

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka
wykonana z materiałów zmywalnych.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Mebel gabinetowy wykonywany na
indywidualne zamówienie, pod wymiar.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.

Instalacje

ilość
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne
i gniazdo antenowe
mocowane powyżej
półki na wysokości
235 cm nad podłogą

-

-

Wyposażenie budowlane

1.64
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

ANEKS KUCHENNY
7.8 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą higieniczną, Okładzina PVC spawana w pasie
międzyszafkowym oraz do pełnej wysokości pomieszczenia wokół
umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z
baterią, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w
bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe , gniazda wtykowe

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1
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4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

37

Szafka kuchenna stojąca

37a

Szafka kuchenna stojaca

38

Szafka kuchenna wisząca

38a

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

51.

Szafka skrytkowa

Z 28

Chłodziarka

Metalowa szafka skrytkowa zamykana na
klucz
Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

Zasilanie 230 V 50
Hz;

Zasilanie 230 V 50
Hz;
-

Zasilanie 230 V 50
Hz;

Wyposażenie budowlane

1.65
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol
1

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.66
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.67
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
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Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.68
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY
13,80 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali
nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna,
SSP,zasilania lampy bezcieniowej
Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V, Air),
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

9

Kosz jezdny na odpady

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

35

36

Telefon

Zestaw komputerowy

Z13

Stojak na kuwety

Z14

Wózek zabiegowy

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.
Stalowy stojak na kółkach na miski o
pojemności do 3 l.
Elementy wózka zabiegowego wykonane
z: szafka, półka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biały;
blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wózka; podstawa
stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z
przetłoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunięciem się sprzętu i z
odbojami scalonymi z podstawą;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, półki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzędzia, pojemniki na rękawiczki,
pojemniki na zużyte igły, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilająca.

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
-

-
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Z24

Wózek do przewozu
chorego

Z26

Zestaw mebli zabiegowych

Z45

Chłodziarko zamrażarka

AOV
37

Sufitowa lampa zabiegowa

Wózek wykonany z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9002 odpornym na ścieranie
i środki dezynfekcyjne
Wózek posiada materac, a
dwusegmentowe leże zabezpieczone
jest chromowanymi odbojami. Przesuw
poprzeczny blokowany jest za pomocą
zatrzasków. Duża średnica kół ( ok. 200
mm) wózek jest zwrotnym i łatwym w
manewrowaniu. Konieczne jest aby
wszystkie 4 koła blokowane były
centralnie. Segmenty oparcia pleców
regulowane przy pomocy sprężyn
gazowych z blokadą Zmiany wysokości
leża i przechyłów wzdłużnych
o
Trendelenburga 12
o
i anty-Trendelenburga 12 realizowane
przy pomocy układu hydraulicznego
sterowanego nożnie za pomocą dźwigni .
Zakres regulacji umożliwia dostosowanie
wysokości leża wózka zarówno do
wysokości leża kozetki, łóżka
szpitalnego, jak i blatu stołu zabiegowego
zakres wysokości od 565 do 875 mm .
Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.
Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi,
zamrażarka z drzwiami pełnymi
umiejscowionymi na dole urządzenia.
Blachy zewnętrzne obudowy są
wykonane ze stali galwanizowanej na
gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i
białą folią PCV, wnętrze wykonane jest
ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm
wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi
z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek
drzwi z kluczem; szuflady ze stali
nierdzewnej; automatyczne rozmrażanie;
panel sterowniczy wyposażony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i
czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący
wewnętrzną temperaturę; alarmy
dźwiękowe i świetlne wskazują:
wysoką/niską temperaturę (regulowane
zakresy), uchylenie drzwi, wydajność
skraplacza, uszkodzenie czujników.
Wyposażona w 4 kółka i 2 regulowane
nóżki stabilizujące urządzenie; wymiary
zewnętrzne: 720 x 800 x 2020 mm;
zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg
GNIAZDA SCIENNE
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz,

1
1
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Wyposażenie budowlane

1.69
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

1.70
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

24

Fotel biurowy

34

Zabudowa meblowa
indywidualna

35

MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
3,10 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne

Telefon

DYZURKA PIELĘGNIARSKA
12,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą higieniczną
Grawitacyjna
Grzejnik , umywalka ceramiczna zapuszczona w blacie z baterią ciepła
zimna woda
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,
centralka przyzywowa, podgląd monitoringów, stacja domofonowa,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Bebel wykonany na indywidualne
zamówienie z płyty laminowanej 18mm
wykończonej laminatem odpornym na
środki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzający utrudnień w procesie
utrzymania czystości
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
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36

Zestaw komputerowy

44

Podgląd monitoringu
obiektowego

Zasilanie 230 V 50 Hz;

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu
obiektowego i
monitoringu pokoi
łóżkowych

1

Wyposażenie budowlane

1.71
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Zestaw komputerowy

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY
5,90 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z
ociekaczem wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

73

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY

Z14

Wózek zabiegowy

Z26

Zestaw mebli zabiegowych

Z27

Chłodziarka farmaceutyczna

Elementy wózka zabiegowego wykonane
z: szafka, półka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biały;
blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wózka; podstawa
stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z
przetłoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunięciem się sprzętu i z
odbojami scalonymi z podstawą;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, półki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzędzia, pojemniki na rękawiczki,
pojemniki na zużyte igły, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilająca.
Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.
Chłodziarka do przechowywania
materiałów potrzebujących schłodzenia.
Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi.
Wewnątrz urządzenia możliwość
zamontowania wysuwanych szuflad z
podziałkami na np. lekarstwa, zwykłych
półek drucianych. Możliwość
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratorów
temperatury wzorcowanych w Urzędzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemność 250 l.

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz,

Wyposażenie budowlane

1.72
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

SOCJAL PERSONELU
10,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas miedzyszafkowy i
ściana ze stołem PVC spawane do wysokości 160 cm
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterią instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja SSP sprzęt i
osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

32

Stolik kawowy

37

Szafka kuchenna stojąca

37a

Szafka kuchenna stojaca

38

Szafka kuchenna wisząca

38a

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

Z 28

Chłodziarka

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz
Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

1.73
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

BRUDOWNIK
8,60m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda ciepła
i zimna 3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w
bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie dezynfektora 230v/16A (podejście
trójfazowe)
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

8

Myjnia dezynfektor

9

Kosz jezdny na odpady

16

Wiszący regał

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów,
kaczek i innych pojemników sanitarnych,
takich jak miski o różnych średnicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbiórki
moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji ,
zbiornik wody i wytwornica pary
wykonane z blachy kwasoodpornej.
Uchylne drzwi. pojemność komory 1
basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system
termicznej samodezynfekcji urządzenia.
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu
mycia i dezynfekcji. Automatyczne
opróżnianie zawartości pojemników
sanitarnych po zamknieciu drzwi.
Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna
1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ
DN100 w scianie.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
1-2 półki z siatki nierdzewnej

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz,
doprowadzenie
zasilania
trójfazowego;
doprowadzenie
wody i
odprowadzenie
ścieków;

1

-

Wyposażenie budowlane

1.74
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol
1

WYPOSAŻENIE
Cechy

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE PERSONELU
4,60 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.75
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

7

Wózek do sprzątania

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
5,70 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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Szafa gospodarcza na
środki czystości

18

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

Wyposażenie budowlane

1,76
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

12

Uchwyt stały dla
niepełnosprawnych

13

Uchwyt składany dla
niepełnosprawnych

ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS
5,70 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust posadzkowy ze
stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa zawieszona do sufitu ,wanna
NPS. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych. komplet poręczy i siedzisko NPS bateria wannowa z
przedłużoną wylewką
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa,
sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt stały dla niepełnosprawnych
mocowany do ściany. Wykonany ze stali
nierdzewnej polerowanej, średnica rurki
32 mm.
Uchwyt składany- uchylny dla
niepełnosprawnych mocowany do ściany.
Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

2
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14

Siodełko dla
niepełnosprawnych

15

Uchwyt przynatryskowy dla
niepełnosprawnych

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

1.77
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary 40 x 45 cm. Składane, posiada
śruby montażowe schowane pod
ozdobną rozetą, wytrzymałość na
obciążenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-
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Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.78
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
3,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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15a.

Uchwyt łazienkowy

-

2

Wyposażenie budowlane

1.79
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-
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Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

1.80
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

1.81
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6

Wentylacja

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna

82

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY

7
8

Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

WIATA DLA BUTLI GAZÓW MEDYCZNYCH
10,00 m²
Betonowa malowana
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4
5

Zadaszenie
Ściany

9

Gazy medyczne

Nr

Blacha powlekana trapezowa
Konstrukcja stalowa z profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie,
wypełnienie siatka stalowa powlekana
w.g. projektu gazów medycznych

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

PIĘTRO PAWILON "A"

POW. NETTO - 615,2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

Szyb windowy
Klatka schodowa
Korytarz ogólnoszpitalny
Łącznik
Pokój lekarzy
Pom. higieniczno-sanitarne
Pokój administracji medycznej
Pokój lekarzy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Śluza pacjenta
Śluza personelu.
Śluza materiałowa
Korytarz bloku
Pokój administracji medycznej.
Pokój personelu
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Sala operacyjna
Pomieszczenie higienicznego mycia rąk
Sala operacyjna
Korytarz brudny dekontaminacji
Pomieszczenie przygotowania pacjenta
Pomieszczenie porządkowe
Magazyn materiałów czystych
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Magazyn sprzętu
Pokój wybudzeń

6,3
21,0
82,7
33,9
31,5
4,2
18,4
14,6
4,4
15,2
38,9
8,00
65,3
16,7
15,8
3,5
35,4
8,6
37,4
20,9
15,5
7,1
14,9
5,1
19,4
10,41

2.27

Magazyn bielizny brudnej

1,6

2.28

Klatka schodowa

28,3

2.29

Szyb windowy

2,2

2.30

Aneks kuchenny oddziału

7,7

2.31

Korytarz oddziału

20,3
Wyposażenie budowlane

2.1
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit

SZYB WINDOWY Z WINDA SZPITALNĄ
6,3 m²
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig szpitalny do
900 kg 3 przystankowy
Wyposażenie budowlane

2.2

KLATKA SCHODOWA
20,99 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina PVC jako
odbojnice, wzmocnienia naroży
Grawitacyjna oddymianie
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
Wyposażenie budowlane

2.3

KORYTARZ OGÓLNO-SZPITALNY
187,60 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
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5

Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i
jednostronnie pochwyt
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, instalacja kontroli
dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
instalacja przyzywowa
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolnoinformacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od
posadzki
Wyposażenie budowlane

2.4
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

ŁĄCZNIK
33,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję okładzina PVC jako
odbojnice, wzmocnienia naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
Wyposażenie budowlane

2.5

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

24

Fotel biurowy

25

Biurko lekarskie

26

Kontener biurkowy

27

Fotel tapicerowany

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

35

Telefon

POKÓJ LEKARZY
31,50 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja
telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

-

-

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
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36

Zestaw komputerowy

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

37

Szafka kuchenna stojąca

38

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

2.6
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
4,20 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie maceratora 230v/16A (podejście
trójfazowe)
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.7
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol
1

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

24

Fotel biurowy

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

POKÓJ ADMINISTRACJI MEDYCZNEJ
18,40 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC
wokółumywalkowy
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów,instalacja
komputerowa, ,SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
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49

Urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

25

Biurko lekarskie

26

Kontener biurkowy

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str.
A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość
drukowania 2400x600 dpi , kaseta na
250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks,
jednostronny podajnik, dokumentów
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji

Zasilanie 230 V
50 Hz,

-

-

-

-

Wyposażenie budowlane

2.8
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

24

Fotel biurowy

25

Biurko lekarskie

26

Kontener biurkowy

27

Fotel tapicerowany

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

35

Telefon

POKÓJ LEKARZY
14,6 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja
telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

-

-

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
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36

Zestaw komputerowy

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

37

Szafka kuchenna stojąca

38

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

2.9
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
4,40 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie maceratora 230v/16A (podejście
trójfazowe)
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.10
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA PACJENTA
15,20 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień
ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1
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Z24

Wózek do przewozu
chorego

Wózek do przewożenia pacjentów
umożliwia również monitorowanie
pacjenta aparatem RTG z ramieniem C.
Leże wózka jest przepuszczalne dla
promieni RTG. Dzięki możliwości
zainstalowania pod leżem tacy na kasetę
RTG (opcja) można wykonać zdjęcia
rentgenowskie na całej długości leża.
Wykonany jest z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym
poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL
9002 odpornym na ścieranie i środki
Dezynfekcyjne. Segment oparcia pleców
w wózkach i segment uda
w wózku z leżem czterosegmentowym są
regulowane przy pomocy sprężyn
gazowych z blokadą. Regulacje
segmentu podudzia w leżu
czterosegmentowym za pomocą
mechanizmu zapadkowego. Zmiana
wysokości leża i przechyłów wzdłużnych
realizowana jest przy pomocy siłowników
hydraulicznych sterowanych nożnie za
pomocą dźwigni. Podwozie wózka jest
zabudowane osłonami z tworzywa
ABS w kolorze RAL 9002. Na osłonie
podwozia można umieścić
butlę z tlenem. Wózek posiada materac i
kosz na podręczne rzeczy
pacjenta. Krążki odbojowe zamocowane
w narożach leża chronią go przed
uszkodzeniem. Wózek jest wyposażony
w cztery blokowane
centralnie koła i ma możliwość
zamontowania piątego koła. Jedno z kół
jest kołem kierunkowym umożliwiającym
jazdę na wprost. Duża średnica kół (200
mm) czyni wózek zwrotnym i łatwym w
manewrowaniu. Szybko wyjmowany
szczyt od strony głowy pacjenta.
Długość wózka 2100 mm. Całkowita
szerokość wózka (bez poręczy bocznych)
800 mm. Całkowita szerokość wózka (z
poręczami bocznymi) 860 mm. Wymiary
materaca 1920 x 675 x 60 mm
Zakres regulacji wysokości leża (bez
materaca) 560 do 890 mm
Zakres regulacji oparcia pleców 0° do
70°. Nachylenie segmentu uda
(wersja wózka z leżem
czterosegmentowym) 30°. Nachylenie
segmentu podudzia (wersja wózka z
leżem czterosegmentowym) 22°; Pozycja
Trendelenburga 15°. Pozycja antyTrendelenburga 15°; Średnica kół
jezdnych 200 mm. Dopuszczalne
obciążenie (statyczne) 250 kg;
Dopuszczalne obciążenie (dynamiczne)
220 kg.
Wyposażenie budowlane

2.11
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6

Wentylacja

ŚLUZA SZATNIOWA PERSONELU
38,90 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 w części umywalni R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 2x lustro
60x90 cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
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7

Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

30

Metalowa szafa ubraniowa
BHP

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

2 x umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, 2
x miska ustępowa wiszaca, 2x wpust posadzkowy ze stali kwasoodpornej,
2x zasłonka natryskowa, 2x bateria natryskowa Grzejniki C.O.instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień
ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
. 400x550x2150
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.

Instalacje

ilość

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

Wyposażenie budowlane

2.12
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

ŚLUZA MATERIAŁOWA
8,00 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień
ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

2

-

1

-

1

-

1
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Pojemnik na płyn
dezynfekujący

6

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8
9

Instalacje elektryczne
Gazy medyczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

24

Fotel biurowy

35

1

KORYTARZ BLOKU
65,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
Grzejniki higieniczne zamontowane w sposób umożliwiający utrzymanie
czystości HYDRANT
Oświetlenie ogólne, SSP, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolnoinformacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od
posadzki
Wyposażenie budowlane

2.14

5

-

Wyposażenie budowlane

2.13

1

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Telefon

POK. ADMINISTRACJI MEDYCZNEJ
16,70 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC
wokółumywalkowy
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów,instalacja
komputerowa, ,SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
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36

Zestaw komputerowy

25

Biurko lekarskie

26

Kontener biurkowy

28

Szafa biurowa

33

Wisząca półka meblowa

27.

Fotel tapicerowany

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

32.

Stolik kawowy

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka
wykonana z materiałów zmywalnych.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
-

-

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne
i gniazdo antenowe
mocowane powyżej
półki na wysokości
235 cm nad podłogą

Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm
Wyposażenie budowlane

2.15

1

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

POKÓJ PERSONELU
15,80 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC
wokółumywalkowy
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów,instalacja
komputerowa, ,SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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Pojemnik na płyn
dezynfekujący

6

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

24

Fotel biurowy

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

25

Biurko lekarskie

26

Kontener biurkowy

29.

Regał biurowy

Wisząca półka meblowa

33

27.

Fotel tapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

32.

Stolik kawowy

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na
segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm.
Wykonany jest z obustronnie
laminowanej płyty wiórowej o grubości 18
mm.
Półka wiszaca o wymiarach
800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
-

-

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne
i gniazdo antenowe
mocowane powyżej
półki na wysokości
235 cm nad podłogą

Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm
Wyposażenie budowlane

2.16
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

POM. HIG-SANITARNE PERSONELU
3,50 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, Instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.17
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5

Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

SALA OPERACYJNA
35,40 m²
Antyelektrostatyczne PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na
dezynfekcję
Podwieszony systemowy szczelny laminarny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna z filtrem laminarnym
filtr laminarny wentylacjia z klimatyzacja i funkcją grzania, będzie
stosowany podtlenek azotu, zachowane zostaną zasady gdzie nawiew
powietrza będzie odbywał się górą a wyciąg w 20% górą i 80% dołem.
Nawiew powietrza nie będzie powodował przepływu powietrza od strony
głowy pacjenta przez pole operacyjne
oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, instalacja lampy
operacyjnej,sieć komputerowa, 6Xgniazda wtykowe IT, 2 X gniazda
ekwipotencjalne - zasilanie kolumn chirurgicznych i anastezjologicznych
zasilanie dla Ramienia „C” zestaw gniazd rezerwowych na ścianie 5x4 + 2x
ekwipotencjalne, instalacja drzwi automatycznych,interkom bezdotykowy,
zasilanie stołu, zintegrowany system zarządzania salą
gniazda kompaktowe, w kolumnie anestezjologicznej: tlen, sprężone
powietrze, podtlenek azotu, próżnia po dwa gniazda jedno odprowadzenie
gazów anestetycznych rezerwa punktów poboru w ścianie /jak w
kolumnie/ dwie kolumny chirurgiczne jak anestezjol. Tylko bez podtlenku
azotu i odprowadzenia gazów anestetycznych, gniazdo napędu
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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Z32

Uniwersalny stół
operacyjny

Z29

Sufitowa kolumna
chirurgiczna

Z30

Sufitowa kolumna
anestezjologiczna

Stół wyposażony w zasilanie
akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie
akumulatorowe zabezpiecza pracę
systemu przez ok. 1 tydzień bez potrzeby
doładowania. Kolumna stołu
operacyjnego, mobilna, zasilana
akumulatorowo, z ładowarką, nośność
min 350 kg. Wykonana całkowicie ze stali
nierdzewnej. Możliwość sterowania
ruchami kolumny:
za pomocą: pilota ( przewodowego lub
bezprzewodowego), panelu
umieszczonego na kolumnie, ekranu
dotykowego systemu integracyjnego OP.
Blat w konfiguracji: podgłówek z
podwójną regulacją manualną (dwie osie
obrotu, możliwość uzyskania równoległej
pozycji blatu podgłówka względem blatu
stołu bez przesuwu wzdłużnego), płyta
plecowa górna o długości ok 200 mm,
płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa,
podnóżek płytowy, podwójny. Blat
wyposażony w demontowane materace:
łączenia metodą bezszwową zespalane
ultradźwiękami; antystatyczne; grubość
minimum 80 mm; właściwości
przeciwodleżynowe; odporne na
działanie środków dezynfekcyjnych;
funkcja „pamięci kształtu” wpływająca
pozytywnie na utrzymanie ciepłoty
pacjenta w trakcie zabiegu. Funkcje
regulowane pilotem sterującym:
Wysokość blatu w zakresie min. 7251210 mm (wysokość mierzona bez
materacy); Regulacja pozycji
Trendelenburga/anty-Trendelenburga w
zakresie min. +/-40˚; Regulacja
przechyłów bocznych w zakresie min.+/25˚, Regulacja dolnej płyty plecowej w
zakresie min. +60°/+70°; Regulacja
podnóżków lub segmentu
przedłużającego siedzisko w zakresie
min. +/-90˚; możliwość regulowania
pozycji podnóżków łącznie lub każdego z
osobna. Przesuw wzdłużny blatu w
zakresie min. 320 mm; Pozycja „0” za
pomocą jednego przycisku. Pozycja
flex/reflex. Blokowanie i odblokowanie
stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji
motorycznych blatu. Wyposażenie stołu
wg preferencji użytkownika.
- Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania
-

1

Z6

Wózek do aparatury

Lampa operacyjna

- Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania
Wózek do aparatury / opatrunkowozabiegowy z 4-ma szufladami
wyposażony w zestaw 4/5 skrzynkowy na
materiały opatrunkowo zabiegowe, stelaż
z pokrywą worka na odpady, pojemnik na
cewniki, pojemnik z uchwytem na zużyte
igły
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

1

1
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Wyposażenie budowlane

2.18
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5

Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

POM. CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK
8,60 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro
wklejone w wykładzinę
Mechaniczna 5 krotna wymiana z funkcja grzania
Kompakt cztero-stanowiskowy zintegrowany z bateriami bezdotykowymi –
stal kwasoodporna
oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazdo wtykowe, instalacje
p.poż sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

Wyposażenie budowlane

2.19

symbol

Nazwa

SALA OPERACYJNA
37,40 m²
Antyelektrostatyczne PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na
dezynfekcję
Podwieszony systemowy szczelny laminarny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna z filtrem laminarnym
filtr laminarny wentylacjia z klimatyzacja i funkcją grzania, będzie
stosowany podtlenek azotu, zachowane zostaną zasady gdzie nawiew
powietrza będzie odbywał się górą a wyciąg w 20% górą i 80% dołem.
Nawiew powietrza nie będzie powodował przepływu powietrza od strony
głowy pacjenta przez pole operacyjne
oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, instalacja lampy
operacyjnej,sieć komputerowa, 6Xgniazda wtykowe IT, 2 X gniazda
ekwipotencjalne - zasilanie kolumn chirurgicznych i anastezjologicznych
zasilanie dla Ramienia „C” zestaw gniazd rezerwowych na ścianie 5x4 + 2x
ekwipotencjalne, instalacja drzwi automatycznych,interkom bezdotykowy,
zasilanie stołu, zintegrowany system zarządzania salą
gniazda kompaktowe, w kolumnie anestezjologicznej: tlen, sprężone
powietrze, podtlenek azotu, próżnia po dwa gniazda jedno odprowadzenie
gazów anestetycznych rezerwa punktów poboru w ścianie /jak w
kolumnie/ dwie kolumny chirurgiczne jak anestezjol. Tylko bez podtlenku
azotu i odprowadzenia gazów anestetycznych, gniazdo napędu
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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Z32

Uniwersalny stół
operacyjny

Z29

Sufitowa kolumna
chirurgiczna

Z30

Sufitowa kolumna
anestezjologiczna

Stół wyposażony w zasilanie
akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie
akumulatorowe zabezpiecza pracę
systemu przez ok. 1 tydzień bez potrzeby
doładowania. Kolumna stołu
operacyjnego, mobilna, zasilana
akumulatorowo, z ładowarką, nośność
min 350 kg. Wykonana całkowicie ze stali
nierdzewnej. Możliwość sterowania
ruchami kolumny:
za pomocą: pilota ( przewodowego lub
bezprzewodowego), panelu
umieszczonego na kolumnie, ekranu
dotykowego systemu integracyjnego OP.
Blat w konfiguracji: podgłówek z
podwójną regulacją manualną (dwie osie
obrotu, możliwość uzyskania równoległej
pozycji blatu podgłówka względem blatu
stołu bez przesuwu wzdłużnego), płyta
plecowa górna o długości ok 200 mm,
płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa,
podnóżek płytowy, podwójny. Blat
wyposażony w demontowane materace:
łączenia metodą bezszwową zespalane
ultradźwiękami; antystatyczne; grubość
minimum 80 mm; właściwości
przeciwodleżynowe; odporne na
działanie środków dezynfekcyjnych;
funkcja „pamięci kształtu” wpływająca
pozytywnie na utrzymanie ciepłoty
pacjenta w trakcie zabiegu. Funkcje
regulowane pilotem sterującym:
Wysokość blatu w zakresie min. 7251210 mm (wysokość mierzona bez
materacy); Regulacja pozycji
Trendelenburga/anty-Trendelenburga w
zakresie min. +/-40˚; Regulacja
przechyłów bocznych w zakresie min.+/25˚, Regulacja dolnej płyty plecowej w
zakresie min. +60°/+70°; Regulacja
podnóżków lub segmentu
przedłużającego siedzisko w zakresie
min. +/-90˚; możliwość regulowania
pozycji podnóżków łącznie lub każdego z
osobna. Przesuw wzdłużny blatu w
zakresie min. 320 mm; Pozycja „0” za
pomocą jednego przycisku. Pozycja
flex/reflex. Blokowanie i odblokowanie
stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji
motorycznych blatu. Wyposażenie stołu
wg preferencji użytkownika.
- Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania
-

1

Z6

Wózek do aparatury

Lampa operacyjna

-Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania
Wózek do aparatury / opatrunkowozabiegowy z 4-ma szufladami
wyposażony w zestaw 4/5 skrzynkowy na
materiały opatrunkowo zabiegowe, stelaż
z pokrywą worka na odpady, pojemnik na
cewniki, pojemnik z uchwytem na zużyte
igły
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

1

1
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Wyposażenie budowlane

2.20
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

Z26

Zestaw mebli
zabiegowych

KORYTARZ BRUDNY DEKONTAMINACJA
20,90 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, Zlew stalowy kwasoodporny w blacie z blachy
kwasoodpornej, baterie ścienne bezdotykowe, Instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.21
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA
15,50 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna z funkcja grzania
Umywalka kwasoodporna 60 cm z bateria bezdotykową i zlewozmywak z
blachy kwasoodpornej z baterie ścienne bezdotykową zapuszczony w
blacie naszafkowym.
oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe w listwie
instalacja p.poż.
Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V,),
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

9

Kosz jezdny na odpady

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

35

Telefon

Z26

Zestaw mebli zabiegowych

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.

-

Wyposażenie budowlane

2.22
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
7,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony SZCZELNY
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1
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4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

7

Wózek do sprzątania

18

Szafa gospodarcza na
środki czystości

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

1

-

1

-

1

-

-

Wyposażenie budowlane

2.23
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYN MATERIAŁÓ CZYSTYCH
5,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony szczelny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

2.24
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

POM. HIG-SANITARNE PERSONELU
5,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, Instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.25
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYN SPRZĘTU
19,40 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony szczelny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Mechaniczna
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

2.26
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

4
5

Sufit
Ściany

6

Wentylacja

7

Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

POKÓJ WYBUDZEŃ 2 OSOBOWY
36,1 m²
ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9
odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacją zapewniającą parametry
jakości powietrza
Umywalka ceramiczna 60 cm z baterią ścienną bezdotykowa
półpostument, grzejniki c.o. higieniczne.
oświetlenie ogólne ,miejscowe, zasilanie elektryczne zestawów
nadłóżkowych do opieki intensywnej- oświetlenie miejscowe, gniazda
wtykowe, instalacja przyzywowa, sieć komputerowa, instalacja
telefoniczna, interkom, instalacja p.poż.
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelu
nadłóżkowym.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Z17A

Łóżko szpitalne
intensywnej opieki

Z20

Szafka przyłóżkowa

ZO2

Oprawa nadłóżkowa
potrójna z kompletem gniazd
gazów medycznych dla
każdego łóżka

24

Fotel biurowy

34

Zabudowa meblowa
indywidualna

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE
ŁÓŻKO SZPITALNE
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Bebel wykonany na indywidualne
zamówienie z płyty laminowanej 18mm
wykończonej laminatem odpornym na
środki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzający utrudnień w procesie
utrzymania czystości
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa
przyzyw

3

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
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Wyposażenie budowlane

2.27
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

9

Kosz jezdny na odpady

MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ
1,60 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony szczelny GK
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana
umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną,
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Wyposażenie budowlane

2.28
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne
Gazy medyczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

KLATKA SCHODOWA
28,3 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna oddymianie p.poż.
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe,SSP,
Wyposażenie budowlane

2.29

SZYB WINDOWY Z WINDA TOWAROWĄ
2,2 m²
Beton malowany
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig towarowy do
300 kg 3 przystankowy
Wyposażenie budowlane

2.30
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6

Wentylacja

ANEKS KUCHENNY
7,7 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą higieniczną, Okładzina PVC spawana w pasie
międzyszafkowym oraz do pełnej wysokości pomieszczenia wokół
umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna
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7

Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

37

Szafka kuchenna stojąca

37a

Szafka kuchenna stojaca

38

Szafka kuchenna wisząca

38a

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

51.

Szafka skrytkowa

Z 28

Chłodziarka

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z
baterią, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w
bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe , gniazda wtykowe

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz
Metalowa szafka skrytkowa zamykana na
klucz
Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

Zasilanie 230 V 50
Hz;

Zasilanie 230 V 50
Hz;
-

Zasilanie 230 V 50
Hz;

Wyposażenie budowlane

2.31
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

KORYTARZ ODDZIAŁU
20,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i
jednostronnie pochwyt
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
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8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

Nr

Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, instalacja kontroli
dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
instalacja przyzywowa
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolnoinformacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od
posadzki

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

PIĘTRO PAWILON "B"

POW. NETTO - 663,7

2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2,38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2,45
2.46
2.47
2,48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57

Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Łazienka NPS
Pomieszczenie porządkowe
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu
Brudownik
Pokój śniadań personelu
Pokój przygotowawczy
Dyżurka pielęgniarska
Magazyn bielizny czystej
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pom. higieniczno.-sanitarne

16,3
16,3
6,3
3,1
16,3
10,8
6,7
4,8
8,6
10.3
5,9
12,9
3,1
13,8
6,3
16,3
16,3
3,1
16,3
6,3
16,3
16,3
6,3
16,3
16,3
6,3

2.58

Pokój 2-osobowy

16,3

2.59

Pokój 2-osobowy

16,3

2.60

Pom. higieniczno.-sanitarne

6,3

2.61

Pokój 2-osobowy

16,3

2.62

Pokój 2-osobowy

16,3

2.63

Korytarz oddziału

129,7

2.64

Korytarz ogólnoszpitalny

54,2

2.65

Ustęp dla NPS

4,3

2.66

Pokój terapii indywidualnej ZOL

18,3

2.67

Pokój fizykoterapii

39,6

2.68

Klatka schodowa

33,9

2.69

Szyb windowy

2,2

2.70

Pokój terapii zajęciowej

24,6

2.71

Pokój terapeuty

7,8
Wyposażenie budowlane

2.32
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
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9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.33
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6

Wentylacja

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
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7
8

Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.34
1
2
3
4

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
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5

Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.35
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
3,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1
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3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

Z15

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.36

43

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1
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Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.37
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS
5,70 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust posadzkowy ze
stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa zawieszona do sufitu wanna NPS.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach
ściennych. komplet poręczy i siedzisko NPS bateria wannowa z
przedłużoną wylewką
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa,
sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

12

Uchwyt stały dla
niepełnosprawnych

13

Uchwyt składany dla
niepełnosprawnych

14

Siodełko dla
niepełnosprawnych

15

Uchwyt przynatryskowy dla
niepełnosprawnych

Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt stały dla niepełnosprawnych
mocowany do ściany. Wykonany ze stali
nierdzewnej polerowanej, średnica rurki
32 mm.
Uchwyt składany- uchylny dla
niepełnosprawnych mocowany do ściany.
Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary 40 x 45 cm. Składane, posiada
śruby montażowe schowane pod
ozdobną rozetą, wytrzymałość na
obciążenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

-

1

-

1

-

1

-

2

-

2

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.38
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
6,70 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z
baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik do mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

113

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY

7

Wózek do sprzątania

18

Szafa gospodarcza na
środki czystości

Zestaw do sprzątania z prasą do
wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wózka
wyposażona w 4 kółka skrętne.
Wyposażony w uchwyt do worka na
śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą
do wyciskania mopów. W górnej części
dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw
przy złożonych wiaderkach górnych ma
35cm szerokości a przy rozłożonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe,
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej części znajdują się
4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz
uchwyt na narzędzia do sprzątania.
Szafa gospodarcza ma wydzieloną
komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

-

-

Wyposażenie budowlane

2.39
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE PERSONELU
4,80 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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Wieszak na szczotkę
sedesową

11

Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.

-

1

Wyposażenie budowlane

2.40
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

8

Myjnia dezynfektor

9

Kosz jezdny na odpady

16

Wiszący regał

BRUDOWNIK
8,60m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda ciepła
i zimna 3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w
bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie dezynfektora 230v/16A (podejście
trójfazowe)
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów,
kaczek i innych pojemników sanitarnych,
takich jak miski o różnych średnicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbiórki
moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji ,
zbiornik wody i wytwornica pary
wykonane z blachy kwasoodpornej.
Uchylne drzwi. pojemność komory 1
basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system
termicznej samodezynfekcji urządzenia.
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu
mycia i dezynfekcji. Automatyczne
opróżnianie zawartości pojemników
sanitarnych po zamknieciu drzwi.
Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna
1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ
DN100 w scianie.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
1-2 półki z siatki nierdzewnej

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz,
doprowadzenie
zasilania
trójfazowego;
doprowadzenie
wody i
odprowadzenie
ścieków;

1

-

Wyposażenie budowlane

2.41
1
2
3

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka

POKÓJ ŚNIADAŃ PERSONELU
10,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
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4
5

Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

32

Stolik kawowy

37

Szafka kuchenna stojąca

38

Szafka kuchenna wisząca

38a

Szafka kuchenna wisząca

39

Czajnik bezprzewodowy

48

Kuchenka mikrofalowa

Z 28

Chłodziarka

Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas miedzyszafkowy i
ściana ze stołem PVC spawane do wysokości 160 cm
GRAWITACYJNA
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterią instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja SSP sprzęt i
osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 80
x 60 x 85 cm
Kuchenna szafka wisząca mocowana do
ściany wykonana z płyty meblowej o
wymiarach 80x35x73 cm
Kuchenna szafka stojąca wykonana z
płyty meblowej z blatem o wymiarach 60
x 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa,
antypoślizgowa podstawa, automatyczny
wyłącznik po zagotowaniu wody,
automatyczny wyłącznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed włączeniem
czajnika bez wody.
Zasilanie 230 V 50 Hz
Chłodziarka wolnostojąca z możliwością
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
Pojemność całkowita brutto 88 l
Pojemność chłodziarki netto 79 l
Pojemność zamrażarki netto 7 l
Poziom hałasu 41 dB
Roczny pobór energii 126 kWh

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz;

Wyposażenie budowlane

2.42
1
2
3
4

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY
5,90 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
Podwieszony modularny higieniczny
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5
6
7

Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

35

Telefon

36

Z14

Zestaw komputerowy

Wózek zabiegowy

Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z
ociekaczem wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Elementy wózka zabiegowego wykonane
z: szafka, półka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biały;
blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wózka; podstawa
stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z
przetłoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunięciem się sprzętu i z
odbojami scalonymi z podstawą;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, półki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzędzia, pojemniki na rękawiczki,
pojemniki na zużyte igły, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilająca.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe

-
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Z26

Zestaw mebli zabiegowych

Z27

Chłodziarka farmaceutyczna

Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.
Chłodziarka do przechowywania
materiałów potrzebujących schłodzenia.
Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi.
Wewnątrz urządzenia możliwość
zamontowania wysuwanych szuflad z
podziałkami na np. lekarstwa, zwykłych
półek drucianych. Możliwość
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratorów
temperatury wzorcowanych w Urzędzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemność 250 l.

-

Zasilanie 230 V
50 Hz,

Wyposażenie budowlane

2.43
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

24

Fotel biurowy

DYZURKA PIELĘGNIARSKA
12,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą higieniczną
Grawitacyjna
Grzejnik , umywalka ceramiczna zapuszczona w blacie z baterią ciepła
zimna woda
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,
centralka przyzywowa, podgląd monitoringów, stacja domofonowa,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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Zabudowa meblowa
indywidualna

34

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

44

Podgląd monitoringu
obiektowego

Bebel wykonany na indywidualne
zamówienie z płyty laminowanej 18mm
wykończonej laminatem odpornym na
środki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzający utrudnień w procesie
utrzymania czystości
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

Zasilanie 230 V 50 Hz;

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczneinternetowe
Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu
obiektowego i
monitoringu pokoi
łóżkowych

1

Wyposażenie budowlane

2.44
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Indywidualna zabudowa
magazynu

40

MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
3,10 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne
WYPOSAŻENIE
Cechy

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z
blachy nierdzewnej z możliwością
swobodnego konfigurowania rozstawu
półek

Instalacje

ilość

-

Wyposażenie budowlane

2.45
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY
13,80 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
Podwieszony modularny higieniczny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, bateria z
wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali
nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd
zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna,
SSP,zasilania lampy bezcieniowej
Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V, Air),
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1
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5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

9

Kosz jezdny na odpady

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

Z13

Stojak na kuwety

Z14

Wózek zabiegowy

Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Duży wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedałowym. Pojemności 120
l. wyposażony w wymienne kółka.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.
Stalowy stojak na kółkach na miski o
pojemności do 3 l.
Elementy wózka zabiegowego wykonane
z: szafka, półka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biały;
blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wózka; podstawa
stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z
przetłoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunięciem się sprzętu i z
odbojami scalonymi z podstawą;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, półki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzędzia, pojemniki na rękawiczki,
pojemniki na zużyte igły, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilająca.

-

1

-

1

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
-

-
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Z24

Wózek do przewozu
chorego

Z26

Zestaw mebli zabiegowych

Z45

Chłodziarko zamrażarka

AOV
Sufitowa lampa zabiegowa

Wózek wykonany z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9002 odpornym na ścieranie
i środki dezynfekcyjne
Wózek posiada materac, a
dwusegmentowe leże zabezpieczone
jest chromowanymi odbojami. Przesuw
poprzeczny blokowany jest za pomocą
zatrzasków. Duża średnica kół ( ok. 200
mm) wózek jest zwrotnym i łatwym w
manewrowaniu. Konieczne jest aby
wszystkie 4 koła blokowane były
centralnie. Segmenty oparcia pleców
regulowane przy pomocy sprężyn
gazowych z blokadą Zmiany wysokości
leża i przechyłów wzdłużnych
o
Trendelenburga 12
o
i anty-Trendelenburga 12 realizowane
przy pomocy układu hydraulicznego
sterowanego nożnie za pomocą dźwigni .
Zakres regulacji umożliwia dostosowanie
wysokości leża wózka zarówno do
wysokości leża kozetki, łóżka
szpitalnego, jak i blatu stołu zabiegowego
zakres wysokości od 565 do 875 mm .
Meble zabiegowe wykonywane na
zamówienie do każdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Każdy
zestaw wyposażony w zlew i komplet
szafek stojących i wiszących. Zestaw
szafek stojących bez zabudowy cokołu,
szufladowych z wyjątkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszące
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub pełnymi. Szerokość szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
płyty pokrytej laminatem odpornym na
środki chemiczne i dezynfekcję. Blat
łatwy w utrzymaniu czystości odporny na
ścieranie i odporny na środki
dezynfekcyjne.
Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi,
zamrażarka z drzwiami pełnymi
umiejscowionymi na dole urządzenia.
Blachy zewnętrzne obudowy są
wykonane ze stali galwanizowanej na
gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i
białą folią PCV, wnętrze wykonane jest
ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm
wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi
z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek
drzwi z kluczem; szuflady ze stali
nierdzewnej; automatyczne rozmrażanie;
panel sterowniczy wyposażony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i
czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący
wewnętrzną temperaturę; alarmy
dźwiękowe i świetlne wskazują:
wysoką/niską temperaturę (regulowane
zakresy), uchylenie drzwi, wydajność
skraplacza, uszkodzenie czujników.
Wyposażona w 4 kółka i 2 regulowane
nóżki stabilizujące urządzenie; wymiary
zewnętrzne: 720 x 800 x 2020 mm;
zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg
GNIAZDA SCIENNE
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

Zasilanie 230 V
50 Hz,

1
1
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Wyposażenie budowlane

2.46
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6.30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.47
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość
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1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.48
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
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symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.49
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6

Wentylacja

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
3,10 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym

124

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY

7

Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.50
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

1

-

-
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43

Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.51
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol
1

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

Z15

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.52

43

Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1
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Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.53
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

1

-

-
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43

Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

-

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.54
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol
1

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

12.

Uchwyt łazienkowy

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

Z15

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.55

43

Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1
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Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.56
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

1

-

-
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43

Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.57
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol
1

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

Z15

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.58

43

Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1
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Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.59
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

1

-

-

134

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA W NIDZICY

43

Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.60
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol
1

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
6,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
cm wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą
ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejścia w bruzdach ściennych.
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny
mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość

-

1
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

15a.

Uchwyt łazienkowy

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

Z15

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

Wyposażenie budowlane

2.61

43

Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.

Telewizor

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego

Instalacje

ilość

-

1

-

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1
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Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.62
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

42

System zawieszenia
telewizora

POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
16,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny higieniczny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odbojowe
za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm
systemowe zabezpieczenie naroży
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny,
Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna,
internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po
trasach w przestrzeni sufitowej,
Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w
panelach nadłóżkowych.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Taboret medyczny z konstrukcją ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
łatwe w utrzymaniu czystości.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.

Instalacje

ilość

-

1

-

-
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Telewizor

Z15

Wisząca półka pionowa
międzyłóżkowa

Z17

Łóżko szpitalne

Z20

Szafka przyłóżkowa

Z34

Zasłona medyczna

ZO1

Oprawa nadłóżkowa
podwójna z kompletem
gniazd gazów medycznych
dla każdego łóżka

Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z możliwością mocowania
dodatkowego sprzętu monitorującego
Łóżko posiada dwuczęściowe leże o
stałej wysokości. Jest w pełni
przystosowane do szpitalnych wymogów.
Leże posiada konstrukcję siatkową,
spawaną do ramy, co zapewnia
optymalną sztywność. Szczyty głowy i
nóg posiadają wypełnienie meblowe,
łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że
w szybki i łatwy sposób można zmienić
funkcję łóżka szpitalnego w łóżko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z płyty
meblowej okleinowanej PCV stelaż
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek półka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposażona w koła o średnicy
50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary
całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa
tkaninowa odporna na środki
dezynfekcyjne
Według wyspecyfikowania w dalszej
części opracowania

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą
-

1

-

-

-

1

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazów
medycznych,
instalacja
internetowa

1

Wyposażenie budowlane

2.63
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7
8

Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

9

Gazy medyczne

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

KORYTARZ ODDZIAŁU
129,70 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i
jednostronnie pochwyt
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
Oświetlenie ogólne, SSP, monitoring obiektowy, instalacja kontroli
dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
instalacja przyzywowa
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolnoinformacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od
posadzki
Wyposażenie budowlane

2.64

KORYTARZ OGÓLNO-SZPITALNY
54,20 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i
jednostronnie pochwyt
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
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8

symbol

Instalacje elektryczne

Nazwa

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

31.

Mebel gabinetowy

Oświetlenie ogólne, SSP, monitoring obiektowy, instalacja kontroli
dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
instalacja przyzywowa
WYPOSAŻENIE
Cechy

Instalacje

ilość

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka
wykonana z materiałów zmywalnych.
Mebel gabinetowy wykonywany na
indywidualne zamówienie, pod wymiar.

Wyposażenie budowlane

2.65
1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany

6
7

Wentylacja
Urządzenia sanitarne

8

Instalacje elektryczne

symbol

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe

5

Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

10

Wieszak na papier toaletowy

11

Wieszak na szczotkę
sedesową

12

Uchwyt stały dla
niepełnosprawnych

13

Uchwyt składany dla
niepełnosprawnych

USTĘP DLA NPS
4,30 m²
PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
Podwieszony modularny
Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90
wklejone w wykładzinę
Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, półpostument, bateria z
wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, Instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. komplet poręczy
NPS
Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa,
sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosiądzu,
mocowany do ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilości.
Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydło w celu umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem
łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Możliwość pełnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.
Mocowany do ściany.
Wieszak ze szczotką do WC mocowany
do ściany. Wykonany ze stali, wymienna
końcówka szczotki.
Uchwyt stały dla niepełnosprawnych
mocowany do ściany. Wykonany ze stali
nierdzewnej polerowanej, średnica rurki
32 mm.
Uchwyt składany- uchylny dla
niepełnosprawnych mocowany do ściany.
Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, średnica rurki 32 mm.

Instalacje

ilość

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

2

Wyposażenie budowlane

2.66
1

Nazwa pomieszczenia

POKÓJ TERAPII INDYWIDUALNEJ
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2
3
4
5
6
7
8

symbol

Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

1
2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

27

Fotel tapicerowany

31.

Mebel gabinetowy

28

Szafa biurowa

WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.
System zawieszenia telewizora za pomocą
półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220
cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości 235
cm nad podłogą.

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka
wykonana z materiałów zmywalnych.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Mebel gabinetowy wykonywany na
indywidualne zamówienie, pod wymiar.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.

Instalacje

ilość
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne
i gniazdo antenowe
mocowane powyżej
półki na wysokości
235 cm nad podłogą

-

-

Wyposażenie budowlane

2.67
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol
1

18,30 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, instalacja strukturalna i
zasilanie komputerowe, instalacja telefoniczna,

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

POKÓJ FIZYKOTERAPII
39,60 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, instalacja strukturalna i
zasilanie komputerowe, instalacja telefoniczna,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.

Instalacje

ilość
1

-
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2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

6

DRABINKA PRZYŚCIENNA

MATERAC
REHABILITACYJNY

ROWER TRENINGOWY

UGOL

Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.
Drabinka idealna do ćwiczeń gimnastycznych,
korekcyjnych i rehabilitacji. Boki drabinek
wykonane są z drewna iglastego sosnowego
lakierowanego 3-krotnie a szczeble ze
specjalnej sklejki równoległowarstwowej
40x30mm ( bardzo wytrzymałe, do 200kg).
Drabinki spełniają wymagania normy PN-EN
12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN
7910
Materac świetnie nadaje się do rehabilitacji.
Szerokość materaca to 120cm a długość
wynosi 200cm. Materac jest bardzo wygodny
dzięki piance której grubość wynosi 4cm.
Wykonany ze skóry ekologicznej pierwszej
klasy. Każdy materac posiada certyfikat
jakości.
Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do
rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami
kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z
wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.
urządzenie rehabilitacyjne metalowodrewniane z materacem tapicerowanym
zmywalnym

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Wyposażenie budowlane

2.68
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

KLATKA SCHODOWA
33,90 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą emulsyjną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna oddymianie
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, SSP,
Wyposażenie budowlane

2.69
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

SZYB WINDOWY Z WINDĄ PODNOŚNIKIEM NPS
2,2 m²
Beton malowany
MALOWANY
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
Grawitacyjna
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe zasilanie dźwigu dźwig szpitalny do
250 kg 2 przystankowy
Wyposażenie budowlane

2.70

POKÓJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ
24,60 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, instalacja strukturalna i
zasilanie komputerowe, instalacja telefoniczna,
WYPOSAŻENIE
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symbol

Nazwa
Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

1
2

Wieszak ścienny

3

Lustro nadumywalkowe

4

Pojemnik na ręczniki
jednorazowe
Pojemnik na mydło w płynie
mocowany do ściany

5

6

Pojemnik na płyn
dezynfekujący

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

31.

Mebel gabinetowy

28

Szafa biurowa

22

Krzesło szpitalne
nietapicerowane

32

Stolik kawowy

Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z
chromowanego mosiądzu, mocowany do
ściany.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezpośrednio do ściany.
Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do
kontroli ilości. Montowany do ściany.
Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy.
Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo
wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu
umycia.
Metalowy dozownik do płynów
dezynfekujących z przyciskiem łokciowym.
Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej
sterylizacji.
System zawieszenia telewizora za pomocą
półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220
cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości 235
cm nad podłogą.

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka
wykonana z materiałów zmywalnych.
Mebel gabinetowy wykonywany na
indywidualne zamówienie, pod wymiar.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Stolik drewniany z blatem o wymiarach
70 x 70 x 75 cm

Instalacje

ilość
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne
i gniazdo antenowe
mocowane powyżej
półki na wysokości
235 cm nad podłogą

-

-

-

Wyposażenie budowlane

2.71
1
2
3
4
5
6
7
8

symbol

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

Nazwa

1

Metalowy kosz pedałowy z
workiem i uchylną pokrywą

24

Fotel biurowy

25

Biurko lekarskie

POKÓJ TERAPEUTY
7,8 m²
PVC bezspoinowe
Podwieszony modularny
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna
Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja
telewizyjna, zasilanie komputerów, KD , SSP,
WYPOSAŻENIE
Cechy

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą
pokrywą, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palców. Pojemność
20l.
Fotel wyposażony w kółka i regulację
wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie
wyposażone są w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte łatwo
zmywalną tkaniną.
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka
wykonany z płyty pokrytej melaniną
ułatwiający dezynfekcje powierzchni.

Instalacje

ilość

-

1

-

-
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26

Kontener biurkowy

27

Fotel tapicerowany

28

Szafa biurowa

35

Telefon

36

Zestaw komputerowy

42

System zawieszenia
telewizora

43

Telewizor

Nr

3.1
3.2
3.3

Kontener biurkowy wykonany z płyty,
zamontowane 4 kółka meblowe
ułatwiające korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
Tapicerka wykonana z materiałów
zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej o
grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką
bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.
System zawieszenia telewizora za
pomocą półki- uchwytu mocowanego na
wysokości 220 cm nad podłogą.
Telewizor LED 32 cale, wejście USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyżej półki na wysokości
235 cm nad podłogą.

-

-

-

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilające
elektryczne 230 V.
4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyżej półki na
wysokości 235 cm
nad podłogą

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

PODDASZE PAWILON "A", "B"

POW. NETTO - 1095,5

Klatka schodowa
Pomieszczenie techniczne - wentylatornia
Poddasze nieużytkowe

27,5
498,0
570,0

Wyposażenie budowlane

3.1
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit
Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

KLATKA SCHODOWA
27,50 m²
PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne
Tynkowany malowany farbą higieniczną
Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
Grawitacyjna oddymianie p.poż.
Grzejnik higieniczny
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe,SSP,
Wyposażenie budowlane

3.2
1
2
3
4

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
Posadzka
Sufit

5
6
7
8

Ściany
Wentylacja
Urządzenia sanitarne
Instalacje elektryczne

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
498,00 m²
Betonowa malowana
Zabudowa GK do wymaganej odpornosci ogniowej, malowany farbą
higieniczną
Malowane farba emulsyjną
Grawitacyjna
Grzejnik c.o.
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, zasilanie urządzeń

Dane ogólne obiektu w zakresie opracowania
- powierzchnia netto (łącznie z poddaszem nieużytkowym 570m2)- 4273,9 m2
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- powierzchnia użytkowa
- powierzchnia ruchu
- powierzchnia usługowa
- kubatura

- 1828,1 m2
- 1180,3 m2
- 695,5 m2
- 18515,5 m3

6. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem
6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys
ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej
6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
7.1 Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.
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Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i
wynajmowane pomieszczenia.
7.2 Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty
utrzyma n i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z
winy Wykonawcy.
7.3 Zgodność robót z PB i S T
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie
projektanta do ich usunięcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone
w PB i w S T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany
Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robót)
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listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)
-

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób
ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej
zapłacie.

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły
będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż
przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania robót.
10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia
NiQ dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem os trzecich. Prace pożarowo
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 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. Uznaje się, że
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIAŁY
14.1 Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
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przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S T w czasie
prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i
niezapłacone.
14.3 Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
S T.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.
-Współpracę i pomoc Wykonawcy
-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do wbudowania
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w
sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu

15. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i
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przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po
akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

16. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBÓT
17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy
wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.
17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
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-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-Bhp;
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem;
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;
17.3 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
zgodne z PB.

18. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę
w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi
w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
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20. Dokumenty budowy
20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy
-datę rozpoczęcia robót
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, -uwagi i polecenia Inspektora,
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
prowadził -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne
istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
20.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
-decyzja pozwolenia na budowę
-protokół przekazania placu budowy
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
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-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
-harmonogram budowy
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokóły odbioru robót
-protokóły z narad i ustaleń
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegających utylizacji
-korespondencja na budowie
20.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie
Inwestora.

21. OBMIAR ROBÓT
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
21.2 Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających
-odbiorowi częściowemu, elementów robót
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu
21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
21.4 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora
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21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w umowie.
21.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.
21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
-Dziennik budowy -oryginał i kopię
-Obmiar robót
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
-Protokóły prób i badań
-Protokóły odbioru robót zanikających
-Rozliczenie z demontażu
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
-Wykaz przekazywanych kluczy
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-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez
komisję.

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI
22.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a
przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową.
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone w ST i PS.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną.

23. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
PN-EN 61439-1:2010 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w
pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
PN-EN 60439-3:2004 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.
- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania.
- normy dotyczące systemów okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed.,
ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.
- BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne.
- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania.
- BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne.
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-PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach – Część 1: Wymagania systemowe
- PN-EN 50132-7:2013 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach – Część 7: Wytyczne stosowania,
PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia
cieplnego.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001,
PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r.
PN EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia
cieplnego.
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PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001,
PN-92/B-O1706-A 1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-O1707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-93IM-75020 –Armatura sanitarna
PN-761B-O2440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej
EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych .
PN-89IH-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury
PN-82/H-74200 –Rury stalowe ze szwem gwintowane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY 1987
Tom l: Budownictwo ogólne
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe
Prawo budowlane Dz.U. 89/94 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie warunków
technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych
Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02
poz. 953)
Rozporządzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją
instalacji, urządzeń oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)

Nie wymienione tytuły jakiekolwiek dziedziny , grupy,
podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów zawartych w prawie polskim
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