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NAZWA I KODY CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące planowanych robót projektowych 

Kod CPV Opis

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa księgowości oraz inne
74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne
74210000-4 Techniczne usługi doradcze
74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne
74221000-4 Doradcze usługi architektoniczne
74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 
74224000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

74225000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
74230000-0 Usługi inżynieryjne 
74231000-7 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74240000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne 
74250000-6 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
74251000-3 Usługi planowania przestrzennego 
74252000-0 Architektoniczne usługi planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
74260000-9 Usługi związane z budownictwem
74261000-6 Usługi badania terenu
74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego 
74263000-0 Doradcze usługi budowlane 
74264000-7 Usługi zarządzania budową 
74270000-2 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
74271000-9 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
74272000-6 Usługi badania podłoża
74276000-4 Usługi sporządzania map
74300000-2 Usługi badania przeprowadzania inspekcji, analizy kontroli
74310000-5 Usługi badania i analizy technicznej 
74311000-2 Usługi badania i analizy czystości i składu
74312000-9 Usługi analizy
74313000-6 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
74320000-8 Usługi nadzoru i kontroli
74321000-5 Usługi kontroli ruchu drogowego
74840000-9 Specjalne usługi projektowe
74841000-6 Usługi dekoracji wnętrz
74842000-3 Usługi projektowania wnętrz
74843000-0 Usługi towarzyszące usługom projektowym
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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  dla  potrzeb
inwestycji budowy bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej na działce o nr geod. 3607/14
i 3607/15 położonych przy ulicy Kleszczelowskiej 5 w Bielsku Podlaskim.

Dokumentację techniczną należy opracować z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym
programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie docelowego zagospodarowania przedmiotowych działek oraz rozwiązań i
własności funkcjonalno – użytkowych pomieszczeń budynku stanowiącego przedmiot projektu.

1.2. Charakterystyczne  parametry  określające  aktualny  stan  terenu  przeznaczonego  dla  lokalizacji

przedmiotowej inwestycji.  

1.2.1. Opis istniejącego zagospodarowania działek

1.2.1.1. Usytuowanie działek
      Przedmiotowe działki położone są u zbiegu ulic Kleszczelowskiej i Szpitalnej w Bielsku Podlaskim. Obrys
geometryczny obu zbliżony jest kształtem do trapezu o podstawie ok. 80 m i wysokości ok. 200 m. Powierzchnia
działki wynosi ok. 1,2178 ha. Dłuższa oś działki zorientowana jest w kierunku wschód-zachód.

Od zachodu działki graniczą z pasem drogowym ul. Kleszczelowskiej oraz częściowo (południowo-zachodni
fragment działki 3607/15) – z pasem drogowym ul. Szpitalnej. Od północy działki przylegają bezpośrednio do
terenu użytkowanego przez Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim. Od południa i wschodu działki przylegają do
terenów niskiej zabudowy jednorodzinnej.  

Ostatnim użytkownikiem działek i znajdujących się na niej obiektów był Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku
Podlaskim. Od roku 2009 działki nie są użytkowane.  

1.2.1.2. Istniejące zagospodarowanie działek
Przedmiotowe działki są zabudowane i zagospodarowane w sposób odpowiadający ich dotychczasowemu

przeznaczeniu.
Na  działce  nr  3607/15  zlokalizowany  jest  budynek  o  dwóch  kondygnacjach  nadziemnych,  częściowo

podpiwniczony, przekryty stropodachami płaskimi jedno - i dwuspadowymi. Obiekt został zaprojektowany  jako
budynek  szkolny  i  był  dotychczas  użytkowany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Budynek  usytuowany  jest
równolegle   południowej  granicy  działki  3607/15  i  w  odległości  ok.  4,20÷4,40  m od  niej.  Szczyt  zachodni
budynku  oddalony  jest   o  ok.  42  m  od  granicy  z  ulicą  Kleszczelowską.  Główne  wejście  do  budynku
zlokalizowane jest w elewacji północnej, wejścia pomocnicze w obu jego szczytach. Długość budynku – 44,09 ;
szerokość korpusu – 15,92 i 14,68 m

                   W odległości ok. 15 m od wschodniej ściany szczytowej budynku szkolnego przy placyku gospodarczym        
             zlokalizowano śmietnik. W południowo-wschodniej części działki 3607/14, w odległości ok. 47 m od budynku  
             szkolnego  usytuowany jest parterowy, niepodpiwniczony budynek magazynowo-gospodarczy.

Obszar  działek  położony  między  budynkiem  szkolnym,  a  granicą  z  kompleksem  szpitalnym  od  strony
północnej użytkowany był jako szkolny teren sportowo-rekreacyjny z boiskiem asfaltowym o wymiarach 42x24
m, skocznią w dal, trawiastym boiskiem do siatkówki i górką saneczkową.

Teren obejmujący przedmiotowe działki jest w całości ogrodzony.
1.2.1.3. Istniejąca obsługa komunikacyjna działek
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Działki  posiadają dostęp do przyległej  ul.  Kleszczelowskiej  i  są obsługiwane komunikacyjne urządzonym
publicznym zjazdem bramowym z tej ulicy. Utwardzony  (wyasfaltowany) dojazd o szerokości ok. 3,2 m prowadzi
od zjazdu bramowego pod wejście główne do budynku szkolnego i zakończony jest pętlą do nawracania .

 Dojazd  połączony  jest  z  placykiem  gospodarczym  o  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej
umiejscowionym na wysokości wschodniego szczytu budynku.

Utwardzone betonową kostką brukową dojście piesze (chodnik) prowadzi od furtki przy wjeździe na działkę,
wzdłuż dojazdu kołowego, a następnie - wzdłuż elewacji północnej -  do wejścia głównego do budynku.  

1.2.1.4. Istniejące uzbrojenie działek i terenu przyległego
W pasie drogowym ulicy Kleszczelowskiej znajduje się:  sieć wodociągowa ø150, sieć kanalizacji sanitarnej ø

200, sieć kanalizacji deszczowej ø 350,  kanalizacja telefoniczna, kablowa sieć energetyczna SN, napowietrzna
sieć elektroenergetyczna NN. 

W pasie drogowym ulicy Szpitalnej znajduje się:  sieć wodociągowa ø110, sieć kanalizacji sanitarnej ø 200,
sieć kanalizacji deszczowej ø 600,  kanalizacja telefoniczna oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna NN

W obrębie przedmiotowych działek zlokalizowana jest  infrastruktura podziemna i  nadziemna obsługująca
istniejący budynek szkolny, w tym:

 przyłącze  wodociągowe  ø  25  od  sieci  wodociągowej  ø  110  znajdującej  się  w  pasie  drogowym   ulicy
Szpitalnej,

 przyłącze c.o. i c.w.u. dostarczające ciepło z kotłowni szpitalnej, 

 doziemna instalacja kanalizacji  sanitarnej  włączona do systemu szpitalnej sieci kanalizacyjnej  , doziemna
instalacja kanalizacji deszczowej odwadniająca drenaż  znajdujący się pod budynkiem, włączona do systemu
szpitalnej sieci kanalizacyjnej ,

             -     doziemne przyłącze energetyczne  linii kablowej zbudynku ,,H”,

 napowietrzne  przyłącze telefoniczne.

1.2.1.5. Istniejące ukształtowanie terenu i spływ wód opadowych
Teren działki charakteryzuje się naturalnym spadkiem rzędu ok. 0,6÷0,8 w kierunku ze wschodu na zachód.

Wody  deszczowe  z  połaci  dachowych  istniejącego  budynku  oraz  utwardzonych  dojazdów  i  dojść  pieszych
odprowadzane są powierzchniowo do gruntu.  

1.2.1.6. Istniejąca zieleń
Teren jest częściowo zadrzewiony.  Zieleń istniejąca to przede wszystkim pojedyncze drzewa oraz grupy

drzew i  krzewów w przewadze liściastych  w rozmaitym wieku i  gatunku,  rosnące wzdłuż północnej  granicy
działki3607/14,  południowej  granicy  działki  3607/15  oraz  wzdłuż  granicy  obu  z  pasem  drogowym  ul.
Kleszczelowskiej  i stanowiące naturalny pas izolacyjny. Drzewami obsadzono od strony północnej  istniejący
dojazd do budynku. 

Zieleń na działce nie tworzy kompozycyjnej całości. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia

1.3.1. Informacje ogólne dot. uwarunkowań wynikających z lokalizacji inwestycji

 Istniejący na działce nr 3607/15 budynek będzie wykorzystany na potrzeby związane z ochroną zdrowia.
Przewidziano jego rozbudowę,  przebudowę i zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na oddział łóżkowy
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) oraz zespół gabinetów lekarsko-konsultacyjnych. Zamawiający dysponuje
dokumentacją projektowo-kosztorysową sporządzoną dla potrzeb tego zadania inwestycyjnego, w tym projektem
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budowlanym i wielobranżową dokumentację wykonawczą oraz prawomocną Decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Zamawiający  wymaga  aby  lokalizacja  bloku  szpitalnego  na  potrzeby  kompleksowej  rehabilitacji

wieloprofilowej  i  związane  z  nią  docelowe  zagospodarowanie  działek  3607/14  i  3607/15  uwzględniały,  tj.
zachowywały i uzupełniały, rozwiązania przyjęte w w/w projekcie.

Do  dyspozycji  Wykonawców  będzie  udostępniona  do  wglądu  posiadana  przez  Zamawiającego  w/w
dokumentacja projektowa oraz – w razie konieczności – archiwalna dokumentacja obiektów wchodzących w skład
kompleksu szpitalnego.  Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie powinien
we własnym zakresie dokonać wizji  lokalnej w terenie i zweryfikować udostępnione w programie funkcjonalno-
użytkowym informacje z aktualnym stanem rzeczywistym. 

1.3.2. Uwarunkowania  wynikające  z  planowanej  rozbudowy,  przebudowy  i  zmiany  sposobu  użytkowania

istniejącego budynku na działce nr 3607/15

1.3.2.1. Zmiana przeznaczenia działek
Działki 3607/14 i 3607/15 przeznacza się na potrzeby związane z ochroną zdrowia. Zostaną one włączone

do kompleksu szpitalnego SPZOZ w Bielsku Podlaskim i będą sprzężone z nim funkcjonalnie i komunikacyjnie.
1.3.2.2. Dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne

Rozbudowa  istniejącego  budynku  polegać  będzie  na  dobudowie  do  obu  jego  szczytów  niezbędnych
elementów komunikacji  pionowej  (tj.  klatki  schodowe i  dźwigi),  które  zostaną spięte  z  układem komunikacji
poziomej  (traktami  korytarzowymi).  Część  dobudowaną  do  szczytu  wschodniego  projektuje  się  jako
dwukondygnacyjną niepodpiwniczoną, przeciwległą – jako dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Obie przykryte
będą stropodachami płaskimi jednospadowymi. 

Od strony  wschodniej  budynek rozbudowany będzie  o  10,78  m,  zaś  od  strony  zachodniej  –  o  8,43  m.
Szerokość  dobudowanej  części  od  strony  wschodniej  odpowiadać  będzie  szerokości  istniejącego  szczytu
budynku; część dobudowana od strony zachodniej przylegać będzie do istniejącej ściany szczytowej na długości
8,30 m (w poziomie piętra) i na długości 3,45 m (w poziomie piwnicy i parteru).

 W  obu  rozbudowanych  szczytach  budynku  projektuje  się  dodatkowe  wejścia  na  poziom  parteru  oraz
bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych. Wejście w szczycie wschodnim obsługuje oddział ZOL
oraz izbę przyjęć,  która docelowo (oprócz oddziału ZOL) ma obsługiwać również łóżkowe oddziały  w bloku
rehabilitacji, którego projekt jest przedmiotem zamówienia. Zachowuje się istniejące wejście w strefie środkowej
lica północnego. Wejście to będzie obsługiwać zespół gabinetów lekarsko-konsultacyjnych zlokalizowanych na
parterze. Przy wszystkich wejściach zapewnia się pochylnie lub podnośniki dla osób niepełnosprawnych. 

1.3.2.4. Obsługa komunikacyjna
Obsługa komunikacyjna obiektu prowadzona będzie w ramach istniejących zjazdów i dróg wewnętrznych

znajdujących się na terenie SPZOZ. Istniejący zjazd z ulicy Kleszczelowskiej ma stanowić wyłącznie zjazd dla
celów ewakuacyjnych i obsługi na wypadek pożaru. 

Komunikację w obrębie działek 3607/14 i 3607/15 będą stanowić drogi manewrowe w układzie „pętlicowym”,
z  przylegającymi  doń  prostopadle  ciągami  stanowisk  parkingowych  (przewidziano  łącznie  67  miejsc
postojowych,  w  tym  24  dla  samochodów  osób  niepełnosprawnych).  Podłączenie  zespołu  projektowanych
dojazdów i parkingów  do układu komunikacyjnego SP ZOZ przewiduje się w dwóch miejscach:

 do istniejącego parkingu usytuowanego przed głównym budynkiem szpitalnym od zachodu, połączonego z
bezpośrednim zjazdem publicznym z ulicy Kleszczelowskiej,
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 do  sięgacza  usytuowanego  między  wschodnią  pierzeją  kompleksu  szpitalnego,  a  lądowiskiem  dla
helikopterów i budynkiem oddziału zakaźnego – połączonego ze zjazdem z ul. Białowieskiej.

1.3.2.5. Infrastruktura techniczna
Dla obsługi obiektu przewidziano rozbudowę i przebudowę  istniejącej infrastruktury technicznej, w tym:

a) zaopatrzenie w wodę – projektowanym przyłączem wodociągowym Ø 90 z ul. Szpitalnej,
b) odprowadzenie  ścieków  bytowo-gospodarczych  –  poprzez  projektowaną  doziemną  instalację  kanalizacji

sanitarnej podłączoną przyłączem  Ø 160 do istniejącego kanału Ø 200 w ul. Szpitalnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów, dojazdów i parkingów oraz z drenażu wokół budynku - poprzez

projektowaną doziemną instalację  kanalizacji  deszczowej  podłączoną przyłączem  315 do  istniejącego

kanału Ø 600 w ul. Szpitalnej,
d) zasilanie w ciepło i ciepłą wodę użytkową - z kotłowni na biomasę znajdującej się w kompleksie szpitalnym

istniejącym (i przebudowanym na końcowym odcinku) przyłączem w technologii rur preizolowanych (c.o. 2 x
ø 50 + c.w.u. ø 40 + cyrkulacja ø 20)

e) zasilanie w energię elektryczną – projektowanym przyłączem kablowym z rozdzielni głównej szpitala. 
f) oświetlenie terenu -  na słupach parkowych,  stalowych typu SP5W z oprawami metalohalogenkowymi –,

zasilanych projektowanymi kablami miedzianymi z tablicy głównej obiektu, 
g) instalacje telefoniczne i logiczne – połączone z centralną serwerownią i centralą telefoniczną znajdującą się

w budynku „B” w kompleksie szpitalnym za pomocą projektowanego przyłączy kablowych wieloparowych i
światłowodowych,

h) dostawę gazów medycznych (O2 + Air) – z budynku istniejącej tlenowni projektowaną doziemną instalacją z
rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP

1.4. Ogólne  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  bloku  szpitalnego  na  potrzeby  kompleksowej  rehabilitacji

wieloprofilowej

Przedmiotowy  obiekt  służby  zdrowia  przeznaczony  będzie  do  świadczenia  usług  z  zakresu  rehabilitacji
medycznej pacjentom, którzy wskutek przebytej choroby, wypadku, urazu czy operacji doznali trwałych uszkodzeń
organizmu  natury  fizycznej  lub  psychicznej.   Rehabilitacja  obejmować  będzie  przede  wszystkim  schorzenia
urazowo-ortopedycznych,  chirurgiczne,  neurologiczne  i  onkologiczne  oraz  choroby  zwyrodnieniowe  i
reumatologiczne  i  ma  na  celu  przywrócenie  osobom  niepełnosprawnym  pełnej  lub  możliwej  do  osiągnięcia
sprawności fizycznej i psychicznej,  zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w
życiu społecznym. Obiekt będzie częścią składową kompleksu Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Projektowany  obiekt  tworzyć  będą  trzy  odrębne  organizacyjnie,  ale  powiązane  funkcjonalnie  jednostki
leczniczo-zabiegowe:

 Poradnia Rehabilitacyjna

 Oddział Rehabilitacji Dziennej,  

 oddziały rehabilitacji wieloprofilowej 

Poradnię Rehabilitacyjną należy zaprojektować jako przyszpitalną poradnię specjalistyczną, która zajmować
się będzie przede wszystkim pacjentami kierowanymi przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a wymagający-
mi dokładnego zdiagnozowania, dobrania odpowiedniej formy rehabilitacji, skierowania do leczenia szpitalnego lub
zaopatrzenia ortopedycznego oraz tzw. pacjentami „poszpitalnymi”, a także działaniami profilaktycznymi i promocją
zdrowia  z zakresu  rehabilitacji medycznej.  
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Oddział Rehabilitacji Dziennej należy zaprojektować jako ośrodek udzielający świadczeń chorym, których stan
kliniczny  nie  pozwala  na  rehabilitację  w  warunkach  ambulatoryjnych,  ale  pacjent  nie  wymaga  całodobowego
nadzoru medycznego.

Oddziały  rehabilitacji  wieloprofilowej  należy  zaprojektować  jako  szpitalne  oddziały  łóżkowe  prowadzące
usprawnianie chorych wymagających - ze względu na stan zdrowia - hospitalizacji. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji 

wieloprofilowej

1.5.1. Podstawowe założenia funkcjonalno-przestrzenne obiektu

Wstępnie zakłada się obiekt o możliwie jak najbardziej zwartej bryle rozplanowanej na rzucie zbliżonym do
prostokąta i rozwiązanej w czterech kondygnacjach nadziemnych z częściowym lub całkowitym podpiwniczeniem,
przekryty stropodachem płaskim pogrążonym o tradycyjnym lub odwróconym układzie warstw.  

W  parterze  budynku  należy  rozwiązać  Poradnię  Rehabilitacyjną  i  Oddział  Rehabilitacji  Dziennej,  a  na
kondygnacjach  wyższych  trzy  odrębne  40-łóżkowe  oddziały  na  potrzeby  rehabilitacji  ogólnoustrojowej,
kardiologicznej, neurologicznej.  W podpiwniczeniu należy przewidzieć pomieszczenia socjalne (w tym szatnie dla
personelu medycznego), pomieszczenia magazynowe i niezbędne pomieszczenia techniczne.

Obiekt  powinien  przylegać  do  wschodniego  szczytu  oddziału  łóżkowego  ZOL  (powstałego  w  wyniku
przebudowy i rozbudowy istniejącego na działce 3607/15 budynku szkolnego). Zakłada się, że powinien być z nim
powiązany komunikacyjnie i funkcjonalnie; izba przyjęć, a także klatka schodowa i winda szpitalna zaprojektowane
dla oddziału ZOL mają obsługiwać również oddziały rehabilitacyjne.

Należy przyjąć wysokość brutto kondygnacji w parterze min. 3,90 m i dla kondygnacji wyższych – min. 3,60
m oraz wysokość użytkową pomieszczeń (liczoną od posadzki do sufitu podwieszonego) odpowiednio - 3,30 i 3,00
m.  Ponad  sufitami  podwieszonymi  należy  przewidzieć  przestrzenie  instalacyjne.  Wysokość  użytkowa
podpiwniczenia należy założyć min. - 2,50 m. W przypadku podpiwniczenia częściowego wskazane byłoby, aby
pod częścią  niepodpiwniczoną pozostawić  przestrzeń rewizyjno-serwisową umożliwiającą  prowadzenia ciągów
technologicznych i instalacyjnych do szachtów obsługujących poszczególne kondygnacje.

Konstrukcja  główna  obiektu  powinna  zapewniać  możliwość  elastycznego  dostosowywania  funkcji  do
zmieniających  się  potrzeb  (lub  przepisów)  w  trakcie  użytkowania  budynku.  W  związku  z  tym  preferuje  się
konstrukcję szkieletową z organizacją układów funkcjonalnych z zastosowaniem lekkich (szkieletowych) ścianek
działowych.   

1.5.2. Szczegółowe wytyczne funkcjonalno-przestrzenne 

1.5.2.1. Zespół wejścia głównego
Należy  zaprojektować  wspólne  wejście  dla  pacjentów  oddziału  dziennego  i  poradni.  W  strefie

przedwejściowej należy przewidzieć pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Wejście (poprzez wiatrołap) powinno
prowadzić do holu głównego. W strefie holu głównego należy usytuować rejestrację i szatnię ogólną. 

1.5.2.2. Poradnia Rehabilitacyjna
Zakłada się, że Poradnia Rehabilitacyjna obsługiwać będzie ok. 20 pacjentów na dobę. Personel medyczny

stanowić będzie 2 lekarzy specjalistów. Obsługa administracyjna – 1 osoba.
W aneksie holu głównego należy rozwiązać poczekalnię dla pacjentów poradni rehabilitacyjnej oraz zespół

sanitariatów  dla  tych  pacjentów,  w  tym  sanitariaty  dostosowane  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  i
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poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy poczekalni należy zaprojektować dwa gabinety lekarskie oraz
pokój socjalny z wc dla personelu medycznego obsługującego poradnię. 

Należy zapewnić dogodne połączenie  komunikacyjne strefy poradni z oddziałami łóżkowymi usytuowanych
na kondygnacjach wyższych.

1.5.2.3. Oddział Rehabilitacji Dziennej
Zakłada  się,  że  Oddział  Rehabilitacji  Dziennej  obsługiwać  będzie  ok.  30  pacjentów  na  dobę.  Personel

medyczny stanowić będzie 4  fizjoterapeutów (w tym 1 masażysta). Obsługa administracyjna – 1 osoba.
Wejście na  Oddział  Rehabilitacji  Dziennej należy zapewnić z holu głównego. Zakłada się, że wejścia dla

pacjentów skierowanych na zabiegi będą prowadzić przez przebieralnie-śluzy (oddzielne dla kobiet i mężczyzn).
Po  przebraniu  się  w  stroje  i  obuwie  odpowiednie  dla  ćwiczeń  i  zabiegów  rehabilitacyjnych  przejdą  oni
bezpośrednio  na  oddział  dzienny.  Przy  przebieralniach  wyposażonych  w  szafki  ubraniowe  i  ławeczki  należy
projektować  umywalnie  z  natryskami  i  wc.  Gabaryty  pomieszczeń  i  przejść  powinny  umożliwiać  niezbędną
powierzchnię manewrową dla wózków inwalidzkich. 

Pomieszczenia zabiegowe i ćwiczeniowe w obrębie Oddziału Rehabilitacji  Dziennej należy pogrupować w
zespoły  (działy) fizjoterapeutyczne w zależności od stosowanej metody terapii: 

 zespół  fizykoterapii (leczenie  bodźcami  fizykalnymi,  np.  prądem  elektrycznym,  polem  magnetycznym,
światłem, ultradźwiękami, drganiami mechanicznymi, etc.),

 zespół  hydroterapii (leczenie  bodźcowe  z  zastosowaniem  fizykochemicznego,  mechanicznego  oraz
termicznego działania wody)

 zespół ciepłoterapii (leczenie poprzez miejscowe nagrzewanie ciała), 

 zespół masażoterapii (leczenie manualne za pomocą nacierania, uciskania, ugniatania lub oklepywania).

 zespół kinezyterapii (leczenie za pomocą ćwiczeń fizycznych, gimnastyki leczniczej, etc.),

Zespół  fizykoterapii  należy  projektować  jako  jednoprzestrzenne  pomieszczenie  z  wydzielonymi
stanowiskami (boksami) zabiegowymi, wydzielonych za pomocą lekkich ścianek parawanowych o wysokości 2,0
m. Powierzchnia boksów  powinna umożliwiać swobodny dojazd i manewry wózka inwalidzkiego. 

 Stanowisko dla fizjoterapeutów należy usytuować centralnie przy wejściu do zespołu, umożliwiając w ten
sposób  dogodny  nadzór  nad  pacjentami  poddawanymi  zabiegom.  Podstawowe  wyposażenie  każdego  boksu
stanowi kozetka (leżanka z regulowanym podgłówkiem) i stolik lub wózek z aparaturą medyczną. Wyposażenie
działu będą stanowić:
-    aparaty do diatermii krótkofalowej (kondensatorowej lub indukcyjnej),
- aparaty do terapii polem magnetycznym z niezbędnym osprzętem i aplikatorami,
- aparaty do elektroterapii,
- aparaty do terapii ultradźwiękowej
- aparaty do laseroterapii, 
- aparaty do terapii falami uderzeniowymi,
- aparaty do światłoterapii,
- aparaty do krioterapii miejscowej (zimnym powietrzem lub ciekłym azotem)

Wejścia dla pacjentów do zespołu hydroterapii powinny prowadzić przez śluzy-przebieralnie (oddzielne dla
mężczyzn i kobiet) połączone z łazienkami i wc. Dla personelu zespołu hydroterapii należy przewidzieć osobne
wejście.  Stanowiska zabiegowe w pomieszczeniu hydroterapii  należy oddzielać za pomocą zsuwanych kurtyn.
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Przy centralnie usytuowanym stanowisku fizjoterapeutów przewidzieć schowek gospodarczy. Wstępnie przyjmuje
się stanowiska z wannami do masażu podwodnego, perełkowego i wirowego całego ciała oraz stanowiska do
masażu wirowego kończyn górnych i dolnych. 

W zespole ciepłolecznictwa wydzielić należy boksy zabiegowe do okładów cieplnych. Okłady typu HeatPack,
parafinowe lub fango przygotowywane będą w podgrzewaczach lub podgrzewaczo-mieszalnikach w przyległym
pomieszczeniu. Stanowisko fizjoterapeuty należy usytuować przy wejściu do zespołu. 

W zespole masażoterapii przewidzieć należy boksy zabiegowe wyposażone będą w specjalistyczne stoły do
masażu  i  terapii  manualnej,  aparaty  do  masażu  uciskowego,  etc.   Stanowisko  masażystów  usytuować  przy
wejściu do zespołu. 

Zespół  kinezyterapii  należy  projektować  jako  jednoprzestrzenne  pomieszczenie,  które  można  dzielić  na
mniejsze salki w zależności od potrzeb lub aranżować bez dzielenia. W sali należy przewidzieć strefę ćwiczeń
ruchowych (gimnastycznych)  oraz strefę  ćwiczeń przyrządowych.  Tę  ostatnią  należy wyposażyć  w kabiny  do
ćwiczeń i zawieszeń UGUL wraz z osprzętem i stołami rehabilitacyjnymi, fotele do ćwiczeń stawów kolanowych,
schody  do  nauki  chodu,  tory  i  poręcze  do  odzyskiwania  utraconych  funkcji  chodu,  materace  rehabilitacyjne,
drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, etc.

W obrębie Oddziału Rehabilitacji Dziennej należy zapewnić pomieszczenie (lub pomieszczenia)  dziennego
pobytu (tzw. wypoczywalnie), w których pacjenci będą oczekiwać na kolejne zabiegi i wypoczywać po nich. W
bezpośrednim sąsiedztwie wypoczywalni należy przewidzieć zespoły sanitariatów dla pacjentów i personelu. 

Na wprost wejścia do oddziału rehabilitacji  dziennej  należy wydzielić z komunikacji  ogólnej  tego zespołu
aneks na recepcję i informację. Po zabiegach pacjenci będą opuszczać oddział poprzez przebieralnie i hol główny.

Zakłada się odrębne wejście na oddział przeznaczone wyłącznie dla fizjoterapeutów. W strefie tego wejścia
należy  przewidzieć  pomieszczenie  socjalne  dla  fizjoterapeutów  z  przebieralniami  i  zespołami  sanitarnymi.   .
Zakłada się, że fizjoterapeuci pracujący na oddziale dziennym będą korzystać z szatni ogólnych dla personelu
zlokalizowanych w piwnicy. 

1.5.2.4. Oddziały rehabilitacji wieloprofilowej
Zakłada się oddziały rehabilitacji wieloprofilowej dla łącznej liczby 120 pacjentów. Obsługę pacjentów będą

zapewniały  zespoły  medyczne w łącznej liczbie ok. 65 osób, zaś obsługę administracyjną – 3 osoby. Obsługa
techniczna (w tym obsługa poradni i oddziału rehabilitacji dziennej) – łącznie 12 osób. 

Projektuje się oddziały szpitalne na 40 łóżek w 20 salach 2-osobowych z łazienkami. 
Sale chorych należy projektować o odpowiednio większej powierzchni niż min. normatywna, zakładając, że

część  zabiegów  rehabilitacyjnych  będzie  prowadzona  bezpośrednio  na  lub  przy  łóżkach.  Sale  powinny  być
doświetlone bezpośrednio światłem dziennym.

Dodatkowo na każdym z oddziałów należy zaprojektować izolatkę z łazienką o pow. 16 m2, oddzieloną od
komunikacji ogólnej śluzą fartuchowo-umywalkową.

Wyposażenie podstawowe sal chorych stanowić będą specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne (w tym część z
funkcją pionizacji leża) o zwiększonych w stosunku do łóżek standardowych wymiarach (215x106 lub 215x 100
cm). Osprzęt przyłóżkowy stanowić będą ramy wyciągowe, ramy rehabilitacyjne SUL lub przyłóżkowe urządzenia
rehabilitacyjne PUR. Łóżka dostępne będą z trzech stron, co ułatwi obsługę chorego. Minimalne odstępy między
łóżkami oraz między łóżkami i ścianami ustala się  na 1,20 m (standardowo przyjmuje się 70 – 80 cm).  Szerokość
traktu  komunikacyjnego  między  łóżkami,  a  ścianą podłużną  ustalono  na  1,80  m.  Przyjęte  gabaryty  sal  mają
umożliwić swobodne poruszanie się chorych na wózkach inwalidzkich.
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Łazienki  przy  salach  chorych  wyposażone  będą  w  specjalistyczne  przybory  sanitarne  dla  osób
niepełnosprawnych: umywalkę z regulacją podnoszenia i pochylenia, wc-bidet w wersji  podwieszanej i  brodzik
wpuszczany w posadzkę z osłoną natryskową składaną i  siedziskiem przyściennym. Gabaryty łazienek  mają
umożliwić  korzystanie  z  nich  chorym  na  wózkach  inwalidzkich.  Dla  chorych,  którzy  nie  mogą  samodzielnie
korzystać  z  łazienki  przy  sali  należy  zaprojektować  łazienkę  ogólną  dostępną  z  komunikacji,  o  odpowiednio
zwiększonej powierzchni umożliwiającej obsługę pacjenta w wannie-wózku.

Punkt pielęgniarski wraz z pokojem socjalnym i gabinetem siostry oddziałowej należy usytuować centralnie w
trakcie środkowym bloku, tak by umożliwić łatwy nadzór nad salami chorych.

Zakłada się,  że zabiegi  i  ćwiczenia rehabilitacyjne na oddziałach będą prowadzone również poza salami
chorych, tj. w salach rehabilitacji przyrządowej i sali rehabilitacji zajęciowej. 

Sale rehabilitacji przyrządowej powinny być wyposażone w:
- kabiny do ćwiczeń i zawieszeń UGUL wraz z osprzętem,
- stoły rehabilitacyjne do kabin UGUL,
- przyrządy do trakcji odcinka lędźwiowego za podudzia,
- rotory
- schody do nauki chodu,
- tory do odzyskiwania utraconych funkcji chodu,
- poręcze do odzyskiwania utraconych funkcji chodu,
- materace rehabilitacyjne,
- kształtki rehabilitacyjne,
- urządzenia do ćwiczeń stawów skokowych (PS-W i PS-K2), i inne.

W  salach  terapii  zajęciowej  (aktywizującej  i  resocjalizującej)  przywracana  jest  choremu  sprawność  w
wykonywaniu  czynności  życia  codziennego  i  umiejętność  funkcjonowaniu  w  grupie.  Sala  ta  jest  rodzajem
pracowni,  w której  efekty  terapeutyczne osiągane są poprzez  wykonywanie prac  porządkowych,  kuchennych,
plastycznych, krawieckich, tkackich, etc. Podstawowym wyposażeniem tych pomieszczeń powinny być stoły do
ćwiczeń manualnych i manipulacyjnych, zabudowa kuchenna z blatami, szafkami oraz urządzeniami i sprzętami
kuchennymi.

W każdym z oddziałów łóżkowych należy przewidzieć przynajmniej jeden gabinet zabiegowy, wyposażony w
stół  operacyjno-zabiegowy,  lampę  zabiegową  sufitowa,  kozetkę  lekarską,  stolik  zabiegowy,  stół  roboczy
jednostanowiskowy ze zlewozmywakiem, szafę lekarska przeszklona, etc.)

W każdym z oddziałów łóżkowych należy zaprojektować zespół pomieszczeń dla personelu medycznego, w
tym: pokój lekarski z zapleczem socjalnym, pokój lekarza dyżurnego z łazienką, wydzielony sanitariat oraz osobny
gabinet dla ordynatora oddziału.  

W każdym z oddziałów łóżkowych należy  przewidzieć  salę  dziennego pobytu  pacjenta  pełniąca  funkcję
świetlicy (jadalni), a także miejsca spotkań chorych z rodzinami w trakcie odwiedzin. 

Zaopatrzenie  chorych  w  posiłki  będzie  odbywało  się  z  „piętrowej”  kuchenki  oddziałowej,  skąd  będą
rozwożone  bezpośrednio  do  sal  łóżkowych  (lub  sali  dziennego  pobytu)  wózkami  transportowymi.  Zebrane
naczynia będą przewożone bezpośrednio do zmywalni oddziałowej, gdzie po umyciu zostaną ustawione w szafie
przelotowej  łączącej  zmywalnię  z  kuchenką,  zaś  odpadki  w  pojemnikach  zamkniętych  przetransportowane
„brudną” windą towarową do pomieszczenia ekspedycji odpadków na parterze.

Przyjęto założenie, że posiłki dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale będzie dowożone w pojemnikach
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zamkniętych (termosach) z kuchni centralnej znajdującej się w zespole szpitala. Pojemniki będą dostarczane do
kuchenek oddziałowych windą towarową („czystą”) z pomieszczenia dostawczego zlokalizowanego na parterze. 

W  obrębie  oddziałów  należy  przewidzieć  ponadto  pomieszczenia  pomocnicze,  w  tym:  pomieszczenie
gospodarcze  (schowek  na  sprzęt  i  środki  czystości),  brudowniki  połączone  z  pomieszczeniami  dezynfekcji,
magazyny podręczne środków i sprzętów medycznych oraz pościeli czystej. 

Hospitalizacja pacjentów oddziałów stacjonarnych usytuowanych w bloku rehabilitacji będzie odbywała się w
izbie przyjęć znajdującej się we wschodnim  szczycie oddziału ZOL, w skład której wchodzą poczekalnia, ustęp dla
pacjentów oczekujących i osób odwiedzających, punkt rejestracji pacjentów,  przebieralnia z łazienką wyposażoną
w  natrysk,  ustęp,  umywalkę  i  wózek-wannę  oraz  izba  przyjęć  i  gabinet  lekarski.  Izba  przyjęć  powinna  być
połączona komunikacyjnie z klatką schodową i windą szpitalną stanowiącą element komunikacji pionowej bloku
rehabilitacji.

Układ komunikacji poziomej na kondygnacjach zajętych przez oddziały stacjonarne stanowić będą korytarze
podłączone do wydzielonych pożarowo klatek schodowych spinających wszystkie kondygnacje obiektu (w tym
podpiwniczenie).  Usytuowanie  klatek  schodowych  oraz  dźwigów  należy  rozwiązać  w  sposób  umożliwiający
pacjentom oddziałów łóżkowych korzystanie z zabiegów specjalistycznych na oddziale dziennym zlokalizowanym
na parterze oraz zapewniający sprawną ewakuację na wypadek pożaru. 

1.5.2.5. Zespół pomieszczeń pomocniczych, magazynowych i technicznych
W podpiwniczeniu budynku powiązanym komunikacyjnie z oddziałami  łóżkowymi oraz oddziałem dziennym

przewiduje się lokalizację centralnej szatni (czystej i brudnej) dla personelu medycznego, przechowalnie odzieży
pacjentów hospitalizowanych, magazyny sprzętów i środków medycznych, magazyny bielizny i pościeli czystej i
brudnej,  pomieszczenia mycia i dezynfekcji sprzętów oraz pomieszczenia techniczne. 

Pomieszczenia piwniczne powinny być powiązane z zespołami funkcjonalnymi na kondygnacjach wyższych
klatkami schodowymi komunikacji ogólnej oraz przynajmniej jednym dźwigiem szpitalnym.

1.6. Orientacyjne zestawienie pomieszczeń i powierzchni użytkowych

1.6.1. Parter
l.p funkcja (nazwa) pomieszczenia orientacyjna powierzchnia użytkowa

(m2)
PORADNIA REHABILITACYJNA 228,0

1 Wiatrołap wejścia głównego (dla pacjentów do poradni 
rehabilitacyjnej i na oddział rehabilitacji dziennej)

                      6,0

2 Hol główny  60,0
3 Rejestracja                     24,0
4 Szatnia ogólna                     18,0
5 Poczekalnia poradni rehabilitacyjnej (aneks holu głównego)                     50,0
6 Wc ogólne mężczyzn                       6,0
7 Wc ogólne kobiet                       6,0
8 Wc dla osób niepełnosprawnych                       5,0
9 Gabinet lekarski I  18,0
10 Gabinet lekarski II  18,0
11 Pomieszczenie socjalne personelu przychodni  12,0
12 Wc personelu przychodni    3,0
13 Schowek porządkowy    2,0

ODDZIAŁ  REHABILITACJI DZIENNEJ 959,0
14 Hol oddziału rehabilitacji dziennej   36,0
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15 Przebieralnia kobiet   24,0
16 Umywalnia kobiet     9,0
17 Sanitariat przy umywalni kobiet     5,0
18 Przebieralnia mężczyzn   24,0
19 Umywalnia mężczyzn     9,0
20 Sanitariat przy umywalni     5,0
21 Sala dziennego pobytu   36,0
22 Wc pacjentów (mężczyźni)     6,0
23 Wc pacjentów (kobiety)     6,0
24 Wc dla osób niepełnosprawnych     5,0
25 Zespół fizykoterapii 220,0
26 Przebieralnia kobiet w zespole hydroterapii     9,0
27 Łazienka przy przebieralni kobiet    5,0
28 Przebieralnia mężczyzn w zespole hydroterapii     9,0
29 Łazienka przy przebieralni mężczyzn     5,0
30 Sala hydroterapii 120,0
31 Pomieszczenie gospodarcze przy sali hydroterapii      2,0
32 Zespół ciepłoterapii    50,0
33 Pomieszczenie podgrzewaczy      6,0
34 Zespół kinezyterapii  260,0
35 Zespół masażoterapii     60,0
36 Przebieralnie fizjoterapeutów                                             - 2 x 6,0     12,0
37 Łazienki przy przebieralniach fizjoterapeutów                    - 2 x 6,0     12,0
38 Sanitariaty personelu                                                          - 2 x 3,0       6,0
39 Pomieszczenie socjalne fizjoterapeutów     12,0
40 Wiatrołap wejścia personelu medycznego       4,0
41 Pomieszczenie porządkowe       2,0

Łącznie powierzchnia użytkowa pomieszczeń 1.187,0
Dodatek ryczałtowy na komunikację 30 %    356,0
Ogółem powierzchnia netto kondygnacji 1.543,0
Uwagi:
 powyższe zestawienia mają charakter wyłącznie poglądowy,
 dopuszcza się przekroczenie parametrów projektowanych pomieszczeń o 10 % z wyłączeniem części technologicznej, która winna być

precyzyjnie dostosowana do przepisów i norm oraz wymogów producenta w celu montażu sprzętu i technologii towarzyszącej,
 ostatecznie ilość i przeznaczenie pomieszczeń oraz ich powierzchnie będą wynikały z projektu technologicznego wchodzącego w 

zakres dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia

1.6.2. Piętro I, II, III
l.p. funkcja (nazwa) pomieszczenia orientacyjna powierzchnia użytkowa

(m2)
ODDZIAŁ REHABILITACJI STACJONARNEJ

1 2- łóżkowe sale chorych                                                 - 20 x 18,0 360,0
2 Łazienki przy salach chorych                                         - 20 x 4,5   90,0
3 Izolatka   14,0
4 Łazienka przy izolatce     4,5
5 Śluza umywalkowo-fartuchowa izolatki     6,0
6 Łazienka ogólna chorych   10,0
7 Gabinet zabiegowy   18,0
8 Sala rehabilitacji zajęciowej   50,0
9 Sala rehabilitacji przyrządowej   50,0
10 Punkt pielęgniarski   12,0
11 Pokój socjalny pielęgniarek     9,0
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12 Gabinet siostry oddziałowej   15,0
13 Pokój lekarza dyżurnego   12,0
14 Łazienka przy pokoju lekarza dyżurnego     4,5 
15 Pokój lekarski   24,0
16 Aneks socjalny przy pokoju lekarskim     6,0
17 WC personelu                                                                  - 2 x 3,0     6,0
18 Gabinet ordynatora   15,0
19 Sala dziennego pobytu   50,0
20 Kuchenka oddziałowa   18,0
21 Zmywalnia oddziałowa   15,0
22 Magazyn podręczny sprzętów i środków medycznych   12,0
23 Brudownik     9,0
24 Pomieszczenie dezynfekcji     9,0
25 Schowek porządkowy     4,0

Łącznie powierzchnia użytkowa pomieszczeń na 1 kondygnacji 823,0
Dodatek ryczałtowy na komunikację 30 % 247,0
Ogółem powierzchnia netto kondygnacji                 1.070,0
Uwagi:
 powyższe zestawienia mają charakter wyłącznie poglądowy,
 dopuszcza się przekroczenie parametrów projektowanych pomieszczeń o 10 % z wyłączeniem części technologicznej, która winna być

precyzyjnie dostosowana do przepisów i norm oraz wymogów producenta w celu montażu sprzętu i technologii towarzyszącej,
 ostatecznie ilość i przeznaczenie pomieszczeń oraz ich powierzchnie będą wynikały z projektu technologicznego wchodzącego w 

zakres dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia

1.7. Orientacyjne parametry obiektu

L.p. Parametr wielkość
1 Powierzchnia zabudowy ca  1.650,0 m2
2 Powierzchnia  użytkowa  podstawowa  i  pomocnicza  (bez

podpiwniczenia) 
          ca  3.656,0 m2

3 Powierzchnia ruchu (bez podpiwniczenia) ca  1.097,0 m2
4 Powierzchnia netto kondygnacji (bez podpiwniczenia) ca  4.753,0 m2
5 Kubatura brutto (bez podpiwniczenia)           ca 20.000,0 m3

1.8. Wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu 

1.8.1. Uwagi ogólne

      Zagospodarowanie działek  powinno być zgodne z warunkami  i szczegółowymi zasadami zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy zawartymi w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza
Miasta Bielska Podlaskiego. 

Docelowe zagospodarowanie działek  3607/14 i 3607/15 w bezpośrednim otoczeniu projektowanego budynku
powinno  uwzględniać  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  związaną  z  zaopatrzeniem  obiektu  w  media  oraz
niezbędne dla jego obsługi dojazdy, miejsca parkingowe i dojścia piesze.

1.8.2. Usytuowanie projektowanego obiektu

Projektowany blok szpitalny na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej planuje się dobudować do
wschodniego szczytu oddziału łóżkowego ZOL, równolegle do południowej granicy działek  3607/14 i 3607/15.
Zakłada się,  że izba przyjęć,  a także klatka schodowa i  winda szpitalna zaprojektowane dla oddziału ZOL w
szczucie wschodnim będą obsługiwać również oddziały rehabilitacyjne.  

1.8.3. Obsługa komunikacyjna
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Zakłada się, że układ komunikacji wewnętrznej w obrębie działek 3607/14 i 3607/15  przewidziany dla obsługi
bloku łóżkowego  ZOL zostanie zachowany i powiązany z dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami pieszymi
zaprojektowanymi dla obsługi oddziału łóżkowego ZOL oraz z drogami komunikacji  wewnętrznej w kompleksie
szpitalnym.

1.8.4. Infrastruktura techniczna

1.8.4.1. Zaopatrzenie w wodę 
Zaopatrzenie obiektu  w wodę – z sieci miejskiej. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z projektu

technologicznego przewiduje się wykorzystanie przyłącza zaprojektowanego na potrzeby  oddziału łóżkowego
ZOL lub zaprojektowanie nowego przyłącza na warunkach gestora sieci. 

1.8.4.2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych
Przewiduje  się  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  do  kanalizacji  ogólnospławnej  poprzez  włączenie

budynku do instalacji  kanalizacyjnej  znajdującej  się  w kompleksie szpitalnym lub do instalacji  kanalizacyjnej
zaprojektowanej na potrzeby  oddziału łóżkowego ZOL, lub  zaprojektowanie nowego przyłącza na warunkach
gestora sieci.  

1.8.4.3. Odprowadzenie wód opadowych
 Przewiduje  się  odprowadzenie  wód  deszczowych  do  deszczowej  kanalizacji  ogólnospławnej  poprzez

włączenie  budynku  do  instalacji  deszczowej  znajdującej  się  w  kompleksie  szpitalnym  lub  do  instalacji
kanalizacyjnej zaprojektowanej na potrzeby oddziału łóżkowego ZOL, lub  zaprojektowanie nowego przyłącza na
warunkach gestora sieci.  

1.8.4.4. Zasilanie w ciepło 
Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla projektowanego budynku przewiduje się wykorzystanie energii

odnawialnej  z  zastosowaniem pomp ciepła  z  pionowym wymiennikiem gruntowym typu solanka-woda,  który
stanowić będą sondy geotermiczne zlokalizowane w odwiertach na działce. 

1.8.4.5. Ciepła woda użytkowa
Przewiduje się przygotowanie ciepłej  wody użytkowej  centralnie w pojemnościowych zasobnikach ciepłej

wody zasilanych z pomp ciepła ze wspomaganiem z instalacji fotowoltaicznej 
1.8.4.6. Zasilanie w energię elektryczną 

Przewiduje  się  konieczność  zaprojektowania  niezależnego  przyłącza  kablowego  z  rozdzielnicy  nn
dwutransformatorowej  stacji  znajdującej  się  na  terenie  kompleksu  szpitalnego.  Zakłada  się  zasilanie
projektowanego budynku z innej sekcji niż zasilanie budynku ZOL i spięcie obu linii zasilających w pierścień. 

1.8.4.7. Instalacje telefoniczne i logiczne 
Przewiduje  się  połączenie  projektowanego  budynku  z  centralną  serwerownią  i  centralą  telefoniczną

znajdującą  się  w  budynku  „B”  w  kompleksie  szpitalnym  za  pomocą  niezależnego  przyłącza  kablowego
wieloparowego i światłowodowego,

1.8.4.8. Dostawa gazów medycznych (O2 + Air + V) 
     Przewiduje się doprowadzenie gazów medycznych  z budynku istniejącej tlenowni projektowaną niezależną
doziemną instalacją z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP

1.8.4.9. Oświetlenie terenu
 Przewiduje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy projektowanych dojazdach, parkingach i dojściach

pieszych związanych z projektowanym budynkiem zasilaniem kablami zalicznikowymi z tablicy głównej obiektu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Bielsku Podlaskim, 
17-100 Bielsk Podlaski  ul. Kleszczelowska 1

16/29
 



 Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
               " Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę  bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Bielsku Podlaskim
 na działkach o nr geod. 3607/14 i 3607/15 położonych przy ulicy Kleszczelowskiej 5 w Bielsku Podlaskim."

1.8.4. Niezbędne rozbiórki obiektów istniejących

Przewiduje się rozbiórkę istniejącego na działce 3607/14 budynku magazynowo-gospodarczego.

1.9. Ogólne wytyczne i uwagi dotyczące wewnętrznego wyposażenia instalacyjnego obiektu 

1.9.1. Instalacje elektryczne 

1.9.1.1 Tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające, okablowanie
   Tablicę główną należy usytuować w strefie wejścia do obiektu. Przed tablicą główną należy zlokalizować

wyłącznik  główny  pełniący  funkcję  wyłącznika  głównego  –  pożarowego.  Z  TG zasilane  będą  wszystkie  wlz,
ponadto windy  oraz oświetlenie terenu. 

Do  zasilania  obwodów  oświetleniowych  oraz  dedykowanych  na  poszczególnych  kondygnacjach  obiektu
przewidzieć tablice rozdzielcze zasilane osobnymi wlz-tami.  Projektowane przewody i okablowanie  projektować
na instalacyjnych drabinach kablowych nad sufitami podwieszonymi, a w pomieszczeniach pozbawionych sufitów
-  metodą wtynkową. Puszki rozgałęźne lokalizować główne na korytarzach i traktach komunikacyjnych.

1.9.1.2. Instalacje oświetlenia podstawowego 
Instalacja  powinna  obejmować  oświetlenie  ogólne  i  miejscowe  wszystkich  pomieszczeń.  Podstawowe

warunki prawidłowego oświetlenia wymagają stosowania opraw dedykowanych dla obiektów służby zdrowia, tj o
małej intensywności brudzenia, łatwych w utrzymaniu czystości; barwa światła winna być w miarę jednolita dla
całego  obiektu,  umożliwiająca  właściwe  i  jednakowe określenie  koloru  w poszczególnych  pomieszczeniach.
Kierunki  oświetlenia i  jego rodzaj winny być zgodne z wymaganiami technologicznymi,  natężenie oświetlenia
przyjmować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm (wymagane średnie natężenie oświetlenia wg PN-EN
12464). 

 Oświetlenie  ogólne  pomieszczeń  z  zastosowaniem  opraw  energooszczędnych  ze  źródłami  typu  LED;
sufitowych nastropowych, ściennych (kinkietów i paneli nadłóżkowych) oraz opraw przeznaczonych do montażu
w sufitach  podwieszonych.  W pomieszczeniach  wilgotnych  i  technicznych  -  oprawy  hermetyczne  o  stopniu
ochrony min. IP-44.

 Do obwodów oświetlenia łazienek należy przyłączyć wentylatory wywiewne załączane czujnikami ruchu lub
wyłącznikiem oświetlenia. 

 Główne ciągi przewodów oświetleniowych prowadzić w korytkach kablowych ponad sufitami podwieszonymi.
Załączanie opraw oświetleniowych odbywać się będzie poprzez lokalne włączniki oświetleniowe oraz czujniki
ruchu.

1.9.1.3. Instalacje oświetlenia nocnego
 Instalacja oświetlenia nocnego powinna obejmować częściowe oświetlenie traktów komunikacyjnych oraz

klatek schodowych. Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie nocne w salach łóżkowych.

1.9.1.4. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 Obiekt powinien być wyposażone w instalację ewakuacyjną, zapewniającą dostateczne oświetlenie przejść i

dróg  komunikacyjnych,  umożliwiające  bezpieczne  poruszanie  się  ludzi  w  przypadku  przerwy  w  działaniu
oświetlenia podstawowego. Włączanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego powinno odbywać się samoczynnie
i  być  uzależnione  od  zaniku  lub  powrotu  napięcia  na  szynach  rozdzielni  głównej  lub  poszczególnych
podrozdzielni. 
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 W holach,  korytarzach i na klatkach schodowych należy przewidzieć część opraw wyposażonych w moduły
awaryjne, a drogi ewakuacyjne w oprawy piktogramowe wytyczające drogę ewakuacji oraz oznaczające wyjścia
awaryjne. Wszystkie oprawy mają uruchamiać się przy zaniku napięcia. 

1.9.1.5. Instalacje zasilania lamp bezcieniowych
W gabinetach zabiegowych należy przewidzieć mobilne lampy bezcieniowe zasilane z zasilaczy instalowanych
w tych samych pomieszczeniach co lampy. 

1.9.1.6. Instalacje gniazd wtykowych ogólnych i wydzielonych
 Instalację  gniazd  wtyczkowych  należy  wykonać  przewodami  miedzianymi  prowadzonymi  podobnie  jak

instalacja oświetleniowa w korytkach instalacyjnych nad sufitami podwieszonymi oraz pod  tynkiem .
 Stosować osprzęt melaminowy, a w pomieszczeniach wilgotnych i z posadzkami przewodzącymi - osprzęt

szczelny  bakelitowy.  W  sanitariatach,  łazienkach,  przy  umywalkach  oraz  zlewozmywakach  i  nad  ciągami
roboczymi przewidzieć gniazda zasilane przez wyłączniki ochronne przeciwporażeniowe. Zestawy gniazd należy
grupować instalując je we wspólnych ramkach wielokrotnych oraz w panelach nadłóżkowych.

 Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe należy wyposażyć w bolce ochronne. Obwody gniazd należy
zabezpieczyć wyłącznikami róznicoprądowymi z członem nadmiarowym.

1.9.1.7. Instalacja jedno- i trójfazowa - dedykowana 
Należy  przewidzieć  instalacje  jedno-  i  trójfazowe  służące  do  zasilania  dźwigów  szpitalnych,  wind

osobowych  oraz  dźwigów  towarowych  oraz  wszystkich  odbiorników,  aparatów  i  urządzeń  technologicznych
wyszczególnionych w projekcie technologicznym.  

1.9.1.8. Instalacje zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Dla projektowanych pomieszczeń przewiduje się, że załączanie wentylacji i klimatyzacji odbywać się będzie z

szaf zasilająco-sterowniczych, wyposażonych w aparaturę zabezpieczającą, sterowniczą i automatykę. 
1.9.1.9. Instalacje elektryczne dla potrzeb źródła ciepła 

Należy zaprojektować instalacje zasilające pompy ciepła z uwzględnieniem instalacji AK-PiA uwzględniającej
powiązanie sterowania ze źródłami rezerwowymi (instalacją fotowoltaiczną),  z zapewnieniem wydzielonych pól
z zabezpieczeniami w rozdzielni głównej 

1.9.1.10. Instalacje fotowoltaiczne
Należy  zaprojektować  instalacje  fotowoltaicznych  sprzężone,  tzn.  współpracujące  z  siecią

elektroenergetyczną, dedykowane do współpracy z pompą ciepła; panele fotowoltaiczne należy lokalizować na
dachu projektowanego budynku oraz na elewacji południowej.

1.9.1.11.  Instalacje odgromowe
Instalacje odgromową projektować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305:2011 z zastosowaniem:
 zwodów  poziomych  z  drutu  FeZn  mocowanych  do  dachu  na  wspornikach  dostosowanych  do  rodzaju

pokrycia,
 zwodów pionowych chroniących  zamontowane na dachu urządzenia i instalacje,
 przewodów odprowadzających z drutu FeZn prowadzonych pod warstwą termoizolacji  w podwójnej  rurce

izolacyjnej
 złączy kontrolnych  umieszczonych w puszkach szczelnych zlicowanych z elewacją budynku.
 przewodów uziemiających z płaskowników ocynkowanych od złącz kontrolnych do uziomu otokowego

1.9.2. Instalacje niskoprądowe

1.9.2.1. Instalacja przyzywowa
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 W  oddziałach  stacjonarnych  z  salami  łóżkowymi  należy  przewidzieć  cyfrowy  system  sygnalizacji
przyzywowej  współpracujący  z  panelami  nadłóżkowymi  –  standardowo  wyposażonymi  w  manipulatory  do
wzywania  pielęgniarki.  Zasilacz  instalacji  oraz  matrycę  sygnalizacyjną  należy  instalować  w  punktach
pielęgniarskich, głośniki przyzywowe – w pokoju lekarza dyżurnego i na korytarzu.

 W instalację przyzywową należy wyposażyć ponadto wszystkie sanitariaty i łazienki przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych  oraz  inne  pomieszczenia,  w  których  osoba  niepełnosprawna  może  przebywać  sama.  W
pomieszczeniach  tych  należy  zlokalizować  przyciski  pociągowe,  kasujące  oraz  lampki  sygnalizacyjne  nad
wejściami do nich.

1.9.2.2. Instalacja systemu kontroli dostępu
Należy  zaprojektować  system  kontroli  dostępu  pozwalający  uprawnionym  osobom  na  wejście  do

wydzielonych  (uzgodnionych  z  Zamawiającym)  obszarów  budynku.  Dla  potrzeb  instalacji  należy  przewidzieć
połączone w sieć kontrolery z dołączonymi czytnikami i innymi urządzeniami do kontroli drzwi. Urządzenia kontroli
dostępu powinny zostać połączone z instalacją sygnalizacji pożaru .

1.9.2.3. Instalacja telefoniczna i teleinformaczna
W przedmiotowym budynku należy projektować sieć informatyczną w nawiązaniu do punktu dystrybucyjnego

usytuowanego w pom. teletechnicznym w poziomie piwnic , powiązanego z centralną serwerownią i centralą
telefoniczną znajdującą się w budynku „B” w kompleksie szpitalnym . 

Wszystkie  komponenty  użyte  przy  okablowaniu  teleinformatycznym  (panele  krosownicze,  kable
teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy) muszą odpowiadać specyfikacji kat. 6. 

Wszystkie zastosowane komponenty (panele krosownicze, puszki sieciowe, patchcordy, itd.) ze względu na
ich kompatybilność muszą posiadać certyfikat deembedded.  Zastosowane systemy (panele krosownicze, puszki
sieciowe) muszą mieć budowę modułową.

Okablowanie  informatyczne  i  okablowanie  instalacji  elektrycznych  powinny  być  od  siebie  oddzielone.
Gniazda przyłączeniowe obu instalacji muszą się różnić wizualnie (kolorem / budową) oraz opisem.

Współdzielenie projektowanej szafy punktu dystrybucyjnego z innymi urządzeniami instalacji niskoprądowych
jest możliwe, jeśli elementy w szafie dystrybucyjnej zostaną od siebie oddzielone przestrzennie, np. elementy
informatyczne i sieciowe panele krosownicze w części górnej, a elementy pozostałe w części dolnej.  

1.9.2.4. Instalacje przeciwpożarowe
        W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych związanych z ewakuacją na wypadek pożaru  należy
przewidzieć  odpowiednie  instalacje  niskoprądowe,  np.  zasilające  centralki  sterująco-monitorujące  systemami
oddymiania wydzielonych pożarowo klatek schodowych lub dróg ewakuacyjnych. 

Instalacje  systemu sygnalizacji  pożarowej  obejmującej  urządzenia  sygnalizacyjno-alarmowe służące do
samoczynnego wykrywania pożaru  - w zależności od uzgodnień z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych 

1..9.3. Instalacje sanitarne

1.9.3.1.  Instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej
Rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do poszczególnych węzłów wodociągowych należy

projektować w przestrzeni sufitów podwieszonych, tuż pod stropem projektowanej kondygnacji.  Poszczególne
węzły wodociągowe zasilać mają konkretne punkty poboru wody. Przewody wodociągowe do poszczególnych
punktów  poboru  prowadzić  należy  w  szachtach,  bruzdach  ściennych  lub  obudowach  z  mocowaniem  na
wspornikach lub uchwytach, z zapewnieniem dostępu do wszystkich zaworów odcinających. 
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Projektowane przewody wody zimnej zaleca się projektować z rur polipropylenowych PP-R, a wody ciepłej i
cyrkulacji – PP-R STABI.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować w sposób zabezpieczający stratom ciepła, wody zimnej –
przeciw wykraplaniu się wilgoci. 

 Przy projektowaniu  inst.  wody ciepłej  należy  przewidzieć możliwość  wykonania dezynfekcji  termicznej
instalacji i wyposażenia jej w armaturę zabezpieczającą pacjentów i personel przed poparzeniem (np. zawory
mieszające).  Zaleca  się  zastosowanie  armatury  regulacyjnej  umożliwiającej  energooszczędną  gospodarkę
ciepłej wody użytkowej, np. stosując armaturę do regulacji  przepływu cyrkulacji . Na odejściach od głównych
rurociągów rozprowadzających oraz od pionów do poszczególnych grup odbiorników należy projektować zawory
odcinające.  Na  punktach  poboru  wody  takich  jak  złączki  do  węża,  podłączenia  do  myjek-dezynfektorów,
słuchawek prysznicowych, itp., należy projektować zawory antyskażeniowe odpowiedniej grupy.

Wyposażenie  pomieszczeń w przybory  sanitarne – zgodne z wytycznymi  technologicznymi,  przy czym
należy stosować:

 miski ustępowe ceramiczne wiszące ze spłuczkami podtynkowymi,

 brodziki natryskowe niskoprogowe i najazdowe, wbudowane w posadzkę,

 umywalki ceramiczne z bateriami jednouchwytowymi,

 baterie  bezdotykowe  w  pomieszczeniach  wymaganych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bądź
wymaganiami technologicznymi,

1.9.3.2.  Instalacje p/poż hydrantowe
Instalację  p/pożarową  hydrantową  zaprojektować  rozdzielając  instalację  wody  użytkowej  od  instalacji

zasilającej hydranty, z zastosowaniem armatury dającej priorytet dla instalacji przeciwpożarowej, np. poprzez
zastosowanie zaworu pierwszeństwa; zmiany kierunku prowadzenia przewodów – wyłącznie z zastosowaniem
łączników. Stosownie do wymagań określonych przez rzeczoznawcę ds. ochrony p/poż instalację wyposażyć w
hydranty wraz z kompletnym osprzętem.

1.9.3.3.  Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne sanitarnej
Instalacje kanalizacji prowadzić w bruzdach ściennych, podłogowych i nad sufitami podwieszonymi niższej

kondygnacji; piony kanalizacyjne – w szachtach, bruzdach i za osłonami z płyt gipsokartonowych z mocowaniem
na stelażu  metalowym.  Odpływy kanalizacji  prowadzić  w przestrzeniach  pomiędzy  posadzką,  a elementami
konstrukcji posadowienia budynku zachowując odpowiednie spadki. Odpowietrzenie pionów wyprowadzić ponad
dach budynku.  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur i kształtek niskoszumowych z nieplastyfikowanego
PCV łączonych za pomocą przedłużonych kielichów z uszczelkami gumowymi. 

1.9.3.4.  Instalacje wewnętrzne kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachów należy odprowadzać do kanalizacji zewnętrznej pionami wewnętrznymi z rur i

kształtek niskoszumowych z nieplastyfikowanego PCV stosując wpusty dachowe podgrzewane. Piony prowadzić
w szachtach izolowanych akustycznie.

1.9.4. Technologia źródła ciepła i chłodu
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Ze względu na brak możliwości  zabezpieczenia  ciepła ze źródeł  istniejących w kompleksie  szpitalnym
(kotłowni na biomasę i kotłowni olejowej) oraz ze względów ekonomicznych (wysoki koszt produkcji ciepła) oraz
ekologicznych , Zamawiający zakłada konieczność zabezpieczenia niezbędnej ilości energii cieplnej w oparciu o
źródła odnawialne. 

Dla  kompleksowego  zracjonalizowania  gospodarki  energetycznej  obiektu  zarówno  pod  względem
zabezpieczenia potrzeb cieplnych (dla ogrzewania i  produkcji  ciepłej wody użytkowej)  jak i  technologicznych
oraz potrzeb w zakresie wentylacji i klimatyzacji należy zaprojektować hybrydowe źródło ciepła i chłodu oparte o
pompy ciepła typu „solanka-woda” z dolnym źródłem ciepła w postaci sond gruntowych (kolektorów pionowych
skąd czerpana byłaby energia geotermiczna) wspomaganych instalacją fotowoltaiczną (sprężarki pomp ciepła
powinny pracować, wykorzystując energię słoneczną, kiedy jest ona dostępna, a kiedy jej nie ma – korzystać z
zasilania sieciowego)

Zakłada  się,  że  tzw.  szczytowe  potrzeby  grzewcze,  które  maja  uzupełniać  ciepło  przy  niskich
temperaturach zewnętrznych, mogą być zapewnione z wbudowanej (rezerwowej) kotłowni olejowej. Wymienione
źródła ciepła powinny pracować w układzie kaskadowym, przy czym priorytetowym źródłem mają być pompy
ciepła.

Wstępnie zakłada się szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej
wody użytkowej na poziomie 500 - 550 kW. 

 W okresie letnim energia chłodu na potrzeby klimatyzacji powinna być pozyskiwana bezpośrednio z gruntu
bez potrzeby jej „obrabiania”.

Kompleksowa technologia zasilania budynku w ciepło powinna obejmować:

 dolne źródła ciepła – pionowe kolektory gruntowe pompy ciepła z instalacją;
 instalacje  glikolowe  rurażu  cyrkulacyjnego  sonda-pompa  wraz  z  niezbędnym  układem  uzupełniania  i

odpowietrzania 
 kocioł (kotły) kotły wodne na olej opałowy z instalacją odprowadzenia spalin,
 instalacje niezbędnych układów pompowych,
 instalacje rozdziału czynnika grzejnego na cele c.o.., wentylacji, klimatyzacji i c.w.u.;
 instalacje rozdziału czynnika chłodniczego na cele klimatyzacji;
 instalacje centralnego przygotowania c.w.u w zasobnikach pojemnościowych zasilanym z pompy ciepła i

wyposażonych rezerwowo w grzałki elektryczne  zasilane energią elektryczną z sieci i okresowo – z paneli
fotowoltaicznych.,

 instalacje  przygotowania  wody  surowej  oraz  kotłowej  w  procesie  chemicznego  oraz  termicznego
uzdatniania;

 instalacja magazynowania oleju opałowego jako paliwa rezerwowego na cele grzewcze wraz z instalacją
paliwową;

 instalacje automatyki: sterowniczej, regulacyjnej oraz  zabezpieczającej
 panele fotowoltaicznych wraz z instalacja;

Przyjęte  przez  Zamawiającego  założenia  w  zakresie  zapewnienia  ciepła  dla  przedmiotowej  inwestycji
należy zweryfikować we wstępnej fazie projektowania odpowiednią  analizą techniczną i ekonomiczną popartą
konkretnymi  obliczeniami  zapotrzebowania  na  energię.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania
rozwiązań  odmiennych  lub  zmodyfikowanych  pod  warunkiem  istotnego  i  efektywnego  wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. 

  

1.9.5. Instalacje centralnego ogrzewania
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Ogrzewanie pomieszczeń należy zaprojektować w systemie niskotemperaturowego wodnego ogrzewania
podłogowego. W pomieszczeniach, w których ze względów technicznych, technologicznych lub zdrowotnych nie
jest możliwe lub wskazane zastosowanie ogrzewania podłogowego, należy zaprojektować grzejniki higieniczne
(posiadające  odpowiednie  certyfikaty  i  dopuszczenia  dla  służby  zdrowia)  oraz  grzejniki  drabinkowe  (np.  w
łazienkach przy salach chorych).

Przewody instalacji  c.o.  należy projektować z rur  tworzywowych (np.  z polietylenu sieciowanego PEX)
łączonych systemem złączek zaciskowych.

Instalacja c.o. powinna być wyposażona w niezbędną armaturę, m.in. umożliwiającą regulację hydrauliczną
oraz odcinającą.

Należy przyjąć następujące obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach:

 magazyny, brudowniki, pom. techniczne – 16O,

 korytarze, klatki schodowe, poczekalnie, pokoje administracyjne, pokoje personelu - 20 O,

 pokoje pacjentów, pomieszczenia badań i zabiegów, łazienki, natryski i pomieszczenia przebieralni pacjenta
-24 O,

1.9.6. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Obiekt  powinien  być wyposażony  w instalacje  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  z  zastosowaniem
central  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych.  Ilość  powietrza  wentylacyjnego  i  ilość  wymian  powinna  zostać
ustalona na podstawie obliczeń zysków ciepła i wilgoci w pomieszczeniach. 

W pokojach chorych,  gabinetach lekarskich,  pielęgniarskich,  zabiegowych oraz zespołach pomieszczeń
rehabilitacyjnych  należy  zastosować  wentylację  nawiewno-wyciągową  z  chłodzeniem  powietrza  w  okresie
letnim.

 W  sanitariatach  przewidzieć  wentylację  mechaniczną  wywiewną  z  zapewnieniem  napływu  powietrza
kompensacyjnego przez kratki transferowe w drzwiach sanitariatów. 

W pomieszczeniach  porządkowych,  technicznych,  itp.  przewidzieć  wentylację  mechaniczną  spełniającą
wymagania ogólnych przepisów dotyczących użytkowania tego typu pomieszczeń. 

W  części  pomieszczeń  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  technologicznych)  należy  przewidzieć
indywidualne urządzenia chłodnicze typu „Split” do lokalnej regulacji temperatury 

Ze  względu  na  wymagania  dotyczące  układu  ciśnień  w  niektórych  z  pomieszczeń  (nadciśnienia  i
podciśnienia) oraz zastosowania przepływu powietrza między pomieszczeniami,  należy przyjmować kierunek
przepływu powietrza od pomieszczenia o mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o
większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. 

Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  należy  lokalizować  w  pomieszczeniach  technicznych  w
podpiwniczeniu  lub  na  terenie  przyległym  do  budynku  (dach  budynku  rezerwuje  się  w  całości  dla
fotowoltaicznych). 

Wszystkie  centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  powinny  być  wyposażone  w  wymienniki  do  odzysku
ciepła  (np.  wymienniki  krzyżowe),  filtry  powietrza  o  klasie  wymaganej  przepisami  oraz  wytycznymi
technologicznymi,  nagrzewnice  wodne  oraz  chłodnice,  jak  również  posiadać  kompletny  układ  regulacji
automatycznej  z  falownikami  umożliwiającymi  obniżenie  wydajności  instalacji  poza  godzinami  pracy
pomieszczeń.
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Centrale wentylacyjne należy zasilić czynnikiem grzejnym wytwarzanym w źródle ciepła przewidzianym dla
budynku.

1.9.7. Instalacje gazów medycznych

W  budynku  należy  zaprojektować  instalacje  gazów  medycznych.  Do  sal  łóżkowych  oraz  gabinetów
zabiegowych należy doprowadzić tlen (O2) i sprężone powietrze (AIR). Instalacje zasilane będą z istniejących
źródeł centralnych. 

Wewnętrzne instalacje tlenu i sprężonego powietrza medycznego należy projektować zgodnie z normą:
PN-EN737„Systemy rurociągowe do gazów medycznych”, PN-EN 13348:2004/A1:2005 „Miedź i stopy miedzi.
Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.

Do odcięcia  poszczególnych  odcinków instalacji  w  przypadku  awarii  lub  remontu  przewidzieć  skrzynki
zaworowe  do  gazów  medycznych  (strefowy  zespół  kontrolny  gazów).  Strefowe  zespoły  kontrolne  należy
zaprojektować w miejscach ogólnie dostępnych (np. na korytarzach lub przy punktach pielęgniarskich). 

Rurociągi  należy prowadzić w przestrzeni  instalacyjnej  nad sufitami podwieszonymi,  piony prowadzić w
szachtach instalacyjnych, podejścia do punktów poboru w pomieszczeniach układać podtynkowo na ścianach
lub w zabudowie gips-karton. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń 

1) Szachty instalacyjne – wszystkie piony instalacyjne grupować w obudowanych szachtach instalacyjnych wzdłuż
ciągów komunikacyjnych zapewniając łatwy dostęp serwisowy na pełnej wysokości od strony korytarzy,

2) Ścianki działowe - dla zapewnienia możliwie jak najbardziej elastycznych układów funkcjonalnych podatnych na
ewentualne  adaptacje  i  przebudowy  ścianki  działowe  projektować  jako  szkieletowe  w  zabudowie  z  płyt
gipsokartonowych,  lub  murowane;  konstrukcję  dostosować  do  wymogów  technologicznych  w  zakresie
izolacyjności akustycznej, odporności pożarowej i przeciwwilgociowej,

3) Okładziny  ścienne  -   w  łazienkach  pacjentów  przy  salach  łóżkowych,  w  izolatkach,  sanitariatach,
pomieszczeniach porządkowych i brudownikach ściany należy wykończyć glazurą do wys. min. 2,05 m - zaś  w
gabinetach zabiegowych,  salach działu hydroterapii – na pełną wysokość użytkową pomieszczeń. 

Przy  umywalkach  ,  zlewach  i  zlewozmywakach  projektować  tzw.  „fartuchy”  do  wysokości  1,80  m;   w
pomieszczeniach z blatami roboczymi z wbudowanymi umywalkami i zlewozmywakami glazurę ułożyć na całej
długości blatu, od posadzki do wysokości 1,80 m lub do poziomu górnych szafek.

Stosować płytki o niskiej nasiąkliwości (grupa I – do 3 %). Spoiny wypełniać fugą odporną na zabrudzenia,
pleśnie i grzyby.

4) Posadzki  -  wykładzina  PCV   dedykowana  dla  obiektów  służby  zdrowia;  elastyczna,  homogeniczna,
jednowarstwowa, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie (klasa min. T), antypoślizgowa (min.  R9), odporna
na nacisk punktowy i nie wymagającej akrylowania. 

Połączenia ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający mycie i
dezynfekcję  (wykładzina  układana na wylewkach samopoziomujących z wywinięciem wyoblonego cokołu na
ścianę; do wysokość 10 cm); 

5) Posadzki  w łazienkach przy salach chorych, sanitariatach, pomieszczeniach mokrych,  etc – wykładzina PCV
elastyczna, homogeniczna, jednowarstwowa, zapewniająca większe bezpieczeństwo pod stopami (zaokrąglone
wypustki antypoślizgowe), o grubości całkowitej 2,5 mm i grubości warstwy użytkowej minimum 2 mm, odpornej
na ścieranie (klasa T), odpornej na poślizg (wskaźnik R10, test „bosej stopy” – klasa C),
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6) Posadzki w podpiwniczeniu i pomieszczeniach technicznych – z płytek gres
7) Schody -  projektować wykończenie wykładziną kauczukową przeznaczoną  dla ciągów schodowych o dużym

natężeniu  ruchu;  stopnie  –  z  zastosowaniem  systemowych  kształtek  kauczukowych  wykonanych  w  całości
(stopień z podstopnicą ukształtowaną pod kątem prostym), stopnie z okrągłymi pastylkami antypoślizgowymi
wyposażone w tzw. paski bezpieczeństwa (np. norament 926, nora system)

Kolor kształtek dostosować do kolorystyki wykładzin posadzkowych z  PCV.
8) Drzwi w ciągach komunikacyjnych – z profili aluminiowych, z wypełnieniem do wysokości 0,9 m płytami litymi z

PCV lub poliwęglanu, powyżej – szkłem bezpiecznym klejonym, 
9) Drzwi  do pomieszczeń -  wewnątrzlokalowe,  płytowe,  laminowane okleiną  HPL  odporną na częste mycie i

dezynfekcję;  konstrukcja  skrzydła  –  ramiak  z  drewna liściastego wzmocniony  od  dołu  płytą  wiórową pełną,
wypełniony płytą wiórową drążoną lub pełną ( VS ), obłożony obustronnie płytą HDF, w ościeżnicach stalowych
regulowanych,  malowanych  proszkowo.  W  salach  łóżkowych  pacjentów,  salach  zabiegowych  oraz
pomieszczeniach  personelu  medycznego  należy  stosować  drzwi  o  podwyższonej  izolacyjności  akustycznej;
drzwi do łazienek, sanitariatów, magazynów, brudowników, etc – wyposażone w kratki nawiewne,

10) Drzwi oddzielające strefy pożarowe i klatki schodowe – z profili stalowych lub aluminiowych przeszklone szkłem
ognioodpornym (w razie  potrzeby  pomieszczeniach  technicznych i  magazynowych  – drewniane lub  stalowe
pełne) atestowane w odpowiedniej klasie odporności pożarowej

11) Okna wewnętrzne (np. dyżurki pielęgniarek , rejestracja, etc.) – z profili aluminiowych lub PCV, przeszklonych
szkłem bezpiecznym, klejonym; 

12) Sufity  podwieszane –  dopuszczone  do  stosowania  w obiektach  służby  zdrowia,  systemowe,  modułowe,  na
ruszcie  stalowym  ocynkowanym  lub  aluminiowym  na  zwieszakach  mocowanych  do  sufitu,  z  wypełnieniem
płytami z prasowanej wełny mineralnej, higienicznymi (tj. pokrytymi farbami powstrzymującymi rozwój  bakterii,
pleśni  i  drożdży);  w  pomieszczeniach  mokrych  należy  stosować  sufity  o  podwyższonej  odporności  na
zawilgocenia. 

Sufity należy instalować na wysokości umożliwiającej przeprowadzenie ponad nimi instalacji elektrycznych,
wentylacyjnych, gazów medycznych, etc, 

13) Malowanie  ścian  na  oddziałach  łóżkowych  i  na  oddziale  rehabilitacji  dziennej –  z  zastosowaniem
wodorozcieńczalnych  bakteriobójczych   farb  akrylowych;  w  ciągach  komunikacyjnych  –  epoksydowych,
odpornych na zmywanie i ścieranie

14) Parapety okienne – z konglomeratu (łupki z kamienia naturalnego spojone żywicą poliestrową), 
15) Balustrady klatek schodowych – profile polerowane ze stali kwasoodpornej,
16) Rolety okienne – okna w pomieszczeniach należy wyposażyć w  wewnętrzne rolety w kasetach, wykonane z

tkanin posiadających atest higieniczny i atest trudno zapalności; 
17) Odbojoporęcze przyścienne w ciągach komunikacyjnych i holach – stosować elementy typowe, zestaw powinien

składać  się  z  konsoli  mocujących,  profili  aluminiowych  ciągłych  z  amortyzatorem  ciągłym  i  osłony
przeciwuderzeniowej akrylowo-winylowej; 

18) Odbojnice  przyścienne w ciągach komunikacyjnych i  holach – stosować elementy  typowe,  zestaw powinien
składać się z profili  aluminiowych ciągłych (mocowanych bezpośrednio do ścian) z amortyzatorem ciągłym i
osłony przeciwuderzeniowej akrylowo-winylowej; 
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19) Wyposażenie sanitariatów i łazienek dla niepełnosprawnych – pochwyty ścienne i podłogowe przy aparatach
sanitarnych, stałe i odchylane wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska prysznicowe naścienne z tworzywa ABS
na konstrukcji metalowej z mechanizmem składania na ścianę, lustro nadumywalkowe odchylane, etc, 

20) Przepierzenia kabin wc  – systemowe kabiny z płyty HPL osadzonych w profilach aluminiowych malowanych
proszkowo,  montowane na wysokości  15 cm ponad podłogą; wysokość całkowita 2,0 m, wraz z kompletem
zawiasów i okuć.

21) Wydzielenia stanowisk rehabilitacyjnych - zabudowa systemowa stała do wysokości 2,0 m; konstrukcja ścianek z
profili  aluminiowych  z  wypełnieniem  płytami  nieprzeźroczystymi  z  plexi,  stanowiska  zamykane  kotarami
przesuwnymi, 

22) Stała zabudowa meblowa – typu laboratoryjnego i kuchennego projektowana indywidualnie lub z zastosowaniem
elementów gotowych, z płyty meblowej z pokryciem laminatem łatwozmywalnym i odpornym na uszkodzenia, z
krawędziami  wykończonymi  taśmą ABS i  z zastosowaniem blatów roboczych z postformingu wykończonych
laminatem HPL (połysk):

23) Wyposażenie  stałe  i  ruchome  pomieszczeń  ogólnych (poczekalni,   rejestracji,  szatnie,  przebieralni,
pomieszczenia  gospodarczych,  brudowników,  kuchenek  oddziałowych,  itp.)  -  wg  projektu  technologicznego
uzgodnionego z Zamawiającym;  w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić komplet sprzętów
i urządzeń niezbędnych do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

24) Wyposażenie  medyczne –  wg  projektu  technologicznego  uzgodnionego  z  Zamawiającym;  w  przedmiarze  i
kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić  komplet  ruchomych i  wbudowanych specjalistycznych sprzętów,
przyborów,  urządzeń,  aparatów,  instalacji,  etc.  medycznych   niezbędnych  do  wykonywania  określonych
procedur wynikających z funkcji poszczególnych pomieszczeń i obszarów

2.   OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

1) Zamawiający  oczekuje,  że  wymieniona  w  punkcie  2.3.  dokumentacja  zostanie  sporządzona  na  podstawie
programu  funkcjonalno–użytkowego  i  oględzin  działek  przeznaczonych  dla  przedmiotowej  inwestycji  oraz
obszarów objętych projektowaniem, a w razie konieczności - obmiarów, ekspertyz i analiz dokonanych przez
Wykonawcę.

2) Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu  stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego  stosowania  w  budownictwie  oraz  w  szczególności  w  obiektach  służby  zdrowia.  Wszystkie
niezbędne elementy winne być wykonane  zgodnie z obowiązującymi normami.

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca projektu zapewnił usunięcie wad lub błędów w dokumentacji projektowej
w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia,  

2.2. Wymagania ogólne na etapie projektowania

1) Wykonawca we wstępnej fazie prac projektowych określi  i  uzgodni listę niezbędnych dokumentów formalno-
prawnych oraz materiałów wyjściowych do projektowania, które dostarczyć  ma Zamawiający. 

2) Wykonawcy opracowań projektowych zobowiązani są poprzedzić wykonywanie opracowań projektowych wizją
lokalną  i  szczegółową  inwentaryzacją  budowlano-instalacyjną  w  zakresie  niezbędnym  do  ich  poprawnego
sporządzenia.
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3) Zamawiający  oczekuje,  że  przed  przystąpieniem  do  opracowywania  właściwej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej Wykonawca opracuje:

 roboczą  koncepcję  zagospodarowania  terenu  uwzględniającą  usytuowanie  projektowanego  budynku,
sposób jego powiązania z  wraz z dojazdami

 roboczą  koncepcję  funkcjonalno-przestrzenną  budynku  uwzględniającą  sposób  jego  funkcjonalnego  i
komunikacyjnego  powiązania  z  budynkiem  ZOL  wraz  z  wstępnym  opisem  zastosowanych  rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych,

 wstępną analizę  techniczną i  ekonomiczną  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
Warunkiem  przystąpienia  do  opracowywania  właściwej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  będzie

uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w w/w zakresie wraz ich
pisemnym uzgodnieniem.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia
w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację zadania inwestycyjnego. 

5) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką
budowlaną oraz powinna być opatrzona  klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.

6) Projekty  powinny  zawierać  optymalne  rozwiązania  funkcjonalno  –  użytkowe,  konstrukcyjne,  materiałowe  i
kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

7) Projekt  powinien  być  spójny  i  skoordynowany  we  wszystkich  branżach  oraz  zawierać  protokół  koordynacji
międzybranżowej,  podpisany  przez  wszystkich  projektantów  branżowych  uczestniczących  w  realizacji
zamówienia. 

8) Projekt  architektoniczno-budowlany  powinien  być  uzgodniony  pod  względem  zgodności  z  obowiązującymi
przepisami  pożarowymi,  sanitarno-higienicznymi  i  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  z  rzeczoznawcami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbędnym,

9) Projekt budowlany ma odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego [Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn zm.] 

10) Zakres  i  forma  dokumentacji  projektowej  ma  być  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.) .

11) Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne grupy
robót,  z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych oraz zestawieniem materiałów, wyposażenia i urządzeń.

12) Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:
       a) inwentaryzacja istniejącego obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

               b) komplet dokumentacji w wersji elektronicznej w  PDF i DWG na płycie CD w tym przedmiary i kosztorysy w
                  formie ath i kst -1 egz.
              d) jednokrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień wraz z
                  przygotowaniem wniosku  o wydanie pozwolenia  na budowę.
              e) pełnienie nadzoru inwestorskiego nieodpłatnie w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej.
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13) Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389)  w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysowania, w
jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej

   Zakres wymaganej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmuje:
1) Projekt  budowlany rozbiórki istniejącego na działce 3607/14 budynku magazynowo-gospodarczego.
2) Projekt koncepcyjny architektoniczny (w formie i zakresie umożliwiającym uzgodnienie wym w pkt 2.2. ppkt 3))
3) Projekt zagospodarowania działki
4) Projekt architektoniczno-budowlany 
5) Projekt technologii medycznej (w zakresie niezbędnym do wykonania opracowań branżowych oraz sporządzenia

kosztorysu wyposażenia medycznego obiektu),
6) Projekt wykonawczy architektoniczny,
7) Projekt wykonawczy konstrukcyjny,
8) Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych 230/400 V, 
9) Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji niskoprądowych, 
10) Projekt instalacji odgromowych
11) Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan,
12) Projekt technologiczny  kotłowni z podstawowym  i rezerwowym źródłem ciepła
13) Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji c.o.  i ciepłej wody użytkowej,
14) Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej,  
15) Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i odciągowej,
16) Projekt wykonawczy  klimatyzacji,
17) Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji  elektrycznych (zasilanie obiektu,  oświetlenie zewnętrzne),
18) Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji elektrycznych niskoprądowych (przyłącze teleinformatyczne z 

centralną serwerownią szpitala),
19) Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji (w tym przyłączy) wod-kan,
20) Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji (w tym przyłączy) kanalizacji deszczowej,
21) Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji pomp ciepła,

22) Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych sprzężonych z siecią elektroenergetyczną 
23) Projekt wykonawczy dróg, dojazdów, parkingów, dojść pieszych oraz ukształtowania terenu, 
24) Projekt aranżacji  wnętrz (w zakresie wytycznych dotyczących rozwiązań kolorystycznych posadzek , ścian,

sufitów,  drzwi,  ścianek  przeszklonych,  etc.  oraz  podstawowych  elementów  wykończeniowych  (balustrad,
odbojoporęczy, parapetów, zabudowy meblowej, etc)

25) Przedmiary robót we wszystkich branżach,
26) Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,
27) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,
28) Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych,

3.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
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3.1.  Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego

1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) Zamawiający oświadcza, że wybór Wykonawcy opracowania projektowego stanowiącego przedmiot zamówienia

zostanie dokonany w trybie przetargu nieograniczonego 
3) Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały

zabezpieczone w budżecie.
4) Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- podpisanie umowy na prace projektowe,
- uzgodnienia wstępnej koncepcji architektonicznej i technologicznej
- wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego,
- uzyskanie stosownych pozwoleń i zezwoleń administracyjnych na uprawniających do realizacji inwestycji, 

3.2.  Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

W  celu  zapewnienia  właściwej  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zapewni  wykonanie  i  sprawdzenie  projektu
budowlanego i branżowych projektów wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w
tym: 

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
telekomunikacyjnych,

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

3.3. Przepisy prawne i normy związane z wykonywaniem opracowań branżowych

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. 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 późniejszymi zmianami);

3) Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

5) Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112 poz.654)

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r.  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  z dn. 26 czerwca 2012 r. (Dz. U.
z dn. 29.06.2012 poz 739.

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Poz. 351 z późn. zm.),
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8) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7.06.2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719).

9) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121
poz. 1137);

10)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

11)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

12) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).

13) Normy i normatywy do projektowania
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