
Dodatek nr. 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 
Zakres prac projektowych:  
 
Projekt powinien zapewnić możliwość realizacji inwestycji przy zachowaniu ciągłości pracy całego Zakładu. 
Przewidywana kolejność realizacji inwestycji: 
Blok operacyjny, sterylizatornia, łącznik – realizacja jednoczesna 
Oddział AiIT – po zakończeniu w/w prac. 
 

lp Budynek lokalizacja Zakres prac projektowych 

1 Budynek E – dach całego 
budynku -   powierzchnia 
787,32m2 / szkic nr. 2 

Nadbudowa/ rozbudowa jednej kondygnacji z przeznaczeniem na blok  operacyjny  z trzema salami operacyjnymi i 
pomieszczeniami  towarzyszącymi. Nadbudowana budynku E powinna nastąpić, po uprzedniej rozbiórce dachu oraz 
maszynowni windy technicznej, w sposób umożliwiający połączenie nowego bloku operacyjnego łącznikiem z sąsiednim 
budynkiem B na poziomie starego bloku operacyjnego znajdującego się na ostatniej kondygnacji tego budynku.  
 Projekt powinien uwzględniać:  

 specyfikę wykonywanych operacji z zakresu chirurgii urazowo- ortopedycznej, chirurgii ogólnej oraz ginekologii, 

 niezbędną przestrzeń techniczną do montażu instalacji oraz sprzętu  podwieszanego na suficie,  

  możliwość nieprzerwanej pracy kuchni znajdującej się w budynku E oraz nowy projekt instalacji wentylacyjnej 
kuchni, 

 komunikację pionową z planowaną sterylizatornią (patrz punkt 4 tabeli), 

 zmianę windy technicznej do transportu posiłków z obecnej na windę bez maszynowni nad windą (patrz punkt 4 
tabeli – szkic nr 3 zaznaczone  kolorem zielonym ), 

 dobór kolorystyki ścian zewnętrznych do kolorystyki całego budynku, 

 obróbkę dachu jak w całym budynku. 
 
W przypadku braku możliwości zaprojektowania wszystkich wymaganych pomieszczeń na powierzchni dachu dopuszcza 
możliwość się zwiększenia powierzchni 

2 Łącznik między budynkiem  
E a budynkiem B 

Budowa łącznika między budynkami E i B ma zapewnić pełną komunikację nowego bloku operacyjnego z budynkiem szpitala 
na poziomie pomieszczeń starego bloku operacyjnego. Łącznik przy budynku B powinien być umiejscowiony jak najbliżej 
budynku D, z uwzględnienie zachowania niezbędnej odległości od budynku D oraz uwzględnieniem instalacji kanalizacyjnych 
znajdujących się w gruncie między budynkami. Lokalizacja taka jest podyktowana koniecznością pozostawienia jak 
największej powierzchni starego bloku operacyjnego na potrzeby przebudowy pomieszczeń  z przeznaczeniem na oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii. 
 

3 Budynek B -   powierzchnia 
652,24m2 / szkic nr. 1 
 

Przebudowa pomieszczeń po starym bloku operacyjnym z przeznaczeniem na odział anestezjologii i intensywnej terapii z 6 
łóżkami, w tym z separatką, z możliwością wykorzystania na pomieszczenia pomocnicze powierzchni obecnego oddziału AiIT, 
w przypadku zbyt małej powierzchni po starym bloku operacyjnym. W rzucie piętra budynku B (szkic nr. 1 ) pomieszczenia 
obecnego oddziału AiIT zaznaczono kolorem zielonym. 
 

4 Budynek E – pomieszczenia Przebudowa pomieszczeń byłej pralni z przeznaczeniem na centralną sterylitornię z trzema przelotowymi sterylizatorami  



byłej pralni -powierzchnia 
407,41m2 / szkic nr. 3 

parowymi o pojemności – 450-550dm3 lub 6 STE - 2szt , 60-80dm3 lub 1STE – 1szt. Projekt powinien uwzględniać 
komunikację pionową z blokiem operacyjnym. 
 

5 Budynek E  Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej ław i fundamentów budynku przeznaczonego do nadbudowy 

 
Ponadto projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacje, w tym w szczególności: 
Instalacja wodno-kanalizacyjna 
Instalacja elektryczna główna, awaryjna, alarmowa, p.pożarowa 
Instalacja gazów medycznych 
Instalacja klimatyzacyjna 
Instalacja wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna 
Instalacja grzewcza 
Okablowanie strukturalne 
Instalacja telefoniczna 
Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić należy w szczególności w oparciu o: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016r Nr 122 poz. 1133 z późn. zm.). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   (Dz.U. 2012r Nr 120 

poz.1133 późn.). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (  Dz.U. 2004 Nr. 202  poz. 2072 z późn. zm.). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. 2004 Nr. 130 poz.1389 z późn. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126    z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2016 r.  poz.1020). 
7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. 2013 poz.15). 
8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 r.  poz. 739); 
 

 












