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Opis Techniczny

GRUPA 1
Nazwa zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z 
projektami branżowymi, na podstawie koncepcji ustalonej z użytkownikiem S.O. R – u i 
aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365)

 Nazwa obiektu 

Pawilon C – parter  Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. 
S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31- 913 Kraków 

Zamawiający

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie 

 Spis zawartości 

1. Część opisowa
2. Część informacyjna
3. Część dotycząca wymagań zamawiającego



1. Część opisowa przedmiotu zamówienia

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej wraz z koncepcją 
uzgodnioną z użytkownikiem SOR i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów 
ujętych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia,  przebudowa  pomieszczeń  na  parterze 
Pawilonu C o powierzchni 466 m 2 .

1.2 Pomieszczenia dekontaminacyjnego przed wejściem do SOR o powierzchni przewidzianej 
Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  dla  SOR z  2007  roku  i  Rozporządzenia  Ministra 
Zdrowia z 10.11.2006 r.

1.3 W Pawilonie C w SOR na parterze powinien znaleźć się:
- brudownik
- toalety dla osób sprawnych i niepełnosprawnych
- pomieszczenie pro-morte z umywalką i kratką ściekową (w piwnicy)
- modernizacja łazienek
- przeniesienie sali reanimacyjnej do sali intensywnego nadzoru medycznego
- sala gipsowa-stół do gipsowania
- socjalny – aneks kuchenny
- winda do laboratorium
- pokój internistyczny
- sala intensywnego nadzoru medycznego
- obszar obserwacyjny 4 – łóżkowy po 12 m 2 każde.
Szczegółowy program wyburzeń, przesunięć ścianek i modernizacji całości należy 
uzgodnić z użytkownikiem SOR – u.

2. Zakres przedmiotu zamówienia   

2.1  Po stronie projektantów jest wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla 
wszystkich branż projektu oraz przedstawienie koncepcji remontu i modernizacji 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dostarczonej przed wykonaniem dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej do uzgodnienia z użytkownikiem.

2.2  Dokonanie niezbędnych uzgodnień administracyjnych z użytkownikiem dotyczących 
spraw: epidemiologiczno - sanitarnych, spraw ergonomii i BHP, zagadnień 
p.pożarowych oraz branżowych: projektu we wszystkich branżach.

2.3  Wykonanie (w razie konieczności) i przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej 
w modernizowanym obiekcie .

2.4  Wykonanie projektu budowlanego - wielobranżowego wraz z wyposażeniem stałym 
i ruchomym uwzględniając  następujące branże :

- architektoniczno – budowlaną projekt przebudowy wraz z konstrukcją
- technologii medycznej po przebudowie
- instalacja sanitarna do wymiany w całości, z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych
- instalacja wody do wymiany w całości
- instalacja wentylacji przebudować do potrzeb natomiast klimatyzację zaprojektować 

w całości
- instalacje elektryczną ( z uwagi na to że jest nowa) przystosować do potrzeb po 

remoncie, a w tym:
- instalacje oświetlenia podstawowego
- instalacje oświetlenia nocnego
- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- instalacje teletechniczną



- instalacje sygnalizacji przyzywowej
- instalacji domofonowej (wejście na oddziały) wraz z kontrolą dostępu
- instalacje teleinformatyczne ( teletechniczna i komputerowa )
- instalacje gniazd sieciowych, technologicznych 230 V
- instalacja elektryczna siły podstawowej i gwarantowanej
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja uziemień
- instalacja sygnalizacji p-pożarowej
- instalacji uziomów medycznych
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
- instalacja zasilania awaryjnego wraz z UPS – em i klimatyzacją pomieszczenia 
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, ew. podtlenek azotu) 

należy wykonać w zakresie koniecznym w uzgodnieniu z użytkownikiem ( z uwagi  że 
instalacja jest nowa)

- instalacja wentylacji – klimatyzacji mechanicznej nawiewno – wywiewnęj wykonać 
wg. uzgodnienia z użytkownikiem (wentylacja jest nowa)

- wyposażenia  stałego  oraz  ruchomego  (osprzęt,  urządzenia,  aparatura,  meble)  w 
uzgodnieniu z użytkownikiem

2.5  Sporządzenie  specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 
dla wszystkich branż

2.6  Wykonanie przedmiaru robót (ślepy kosztorys) we wszystkich branżach.
2.7  Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż
2.8 Wykonanie opracowania BIOZ.

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu  zamówienia   

3.1.1 Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  winna  być  wykonana  w  5-ciu 
egzemplarzach  w  wersji  papierowej  jak  również  w  wersji  elektronicznej  w 
formacie PDF.

3.1.2 Sporządzenie  kompletnego  wniosku  do  Konserwatora  Zabytków,  złożenie 
kompletnej  dokumentacji  projektowej  wraz  z  potwierdzeniem  przyjęcia  przez 
Konserwatora Zabytków  wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

3.1.3 Uzyskanie  prawomocnego  pozwolenia  Konserwatora  Zabytków  oraz  złożenie 
kompletnego  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  do  Wydziału 
Urbanistyki, Architektury Urzędu Miasta Krakowa.

3.1.4 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę .

3.2       Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem:

3.2.1 Projekt powinien być uzgodniony przez wymaganych prawem rzeczoznawców
3.2.2 Projekt pod względem funkcjonalnym należy uzgodnić z zamawiającym.
3.2.3 Projekt pod względem wyposażenia należy uzgodnić z zamawiającym
3.2.4 Projekt  powinien  uwzględniać  wymagania  jakim  powinny  odpowiadać 

pomieszczenia Szpitalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 
listopada 2006 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego z 2007 roku.

3.2.5 Projekt powinien zawierać oświadczenia projektanta na podstawie art.20 ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 r- „ Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2006 nr 156 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami)



3.2.6 Potwierdzenie  (zaświadczenie)  wymaganych  uprawnień  autorów  projektów 
budowlanych  i  branżowych  oraz  ważnych  zaświadczeń  z  właściwej  izby 
samorządu zawodowego.

GRUPA 2

Nazwa zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ogólnobudowlanej na podstawie 
koncepcji ustalonej z użytkownikiem oraz przepisów obowiązujących w tym względzie na 
remont i modernizację:

Miejsca przystosowania do startów i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego 
pogotowia ratunkowego dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego

 Nazwa obiektu 

Miejsca przystosowania do startów i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego 
pogotowia ratunkowego dla helikopterów wraz z drogą dla przewozu chorego, pomiędzy 
miejscem przystosowania do startów i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego pogotowia 
ratunkowego a Szpitalem Specjalistycznym im. S. Żeromskiego.

Zamawiający

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie oś. Na Skarpie 66

 Spis zawartości 

1. Część opisowa (przedmiot zamówienia)
2. Część informacyjna (zakres przedmiotu zamówienia)
3. Wymagania zamawiającego



1. Przedmiot zamówienia   

Zamówienie  obejmuje  remont  i  modernizację  już  istniejącego  miejsca 
przystosowanego  do  startów  i  lądowań  samolotu  ratowniczego  lotniczego  pogotowia 
ratunkowego  dla  helikopterów,  na  obszarze  obecnego  miejsca  przy  Szpitalu  im.  S. 
Żeromskiego w Krakowie z dobudowaniem drogi dla wózków do przewożenia chorych, 
od  płyty  miejsca  przystosowanego  do  startów  i  lądowań  samolotu  ratowniczego 
lotniczego pogotowia ratunkowego do drzwi wjazdowych w korytarz miedzy pawilonami 
D1 i F1  o długości 75 mb.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia 

2.1 Po  stronie  projektantów  jest  wykonanie  inwentaryzacji  stanu  istniejącego  dla 
wszystkich  branż  oraz  przedstawienie  koncepcji  przebudowy  istniejącego  miejsca 
przystosowanego  do  startów  i  lądowań  samolotu  ratowniczego  lotniczego  pogotowia 
ratunkowego w której zawarte byłyby następujące elementy :

a) wykonanie  nowej  podgrzewanej  płyty  betonowej  miejsca  przystosowanego  do 
startów i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego pogotowia ratunkowego 

b) droga dojazdowa dla wózków do przewożenia chorych z odpowiednią podbudową 
i równą nawierzchnią

c) pomieszczenie zamykane dla przechowywania wózka
d) oświetlenie płyty lotniska wg przepisów
e) oświetlenie  drogi  dojazdowej  miedzy  miejscem  przystosowanym  do  startów  i 

lądowań samolotu ratowniczego lotniczego pogotowia ratunkowego a Szpitalem
f) rękaw podświetlany zgodnie z przepisami wskazujący kierunek wiatru
g) ukształtowanie terenów zielonych w otoczeniu miejsca przystosowania do startów 

i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego pogotowia ratunkowego
h)  wycięcie krzaków o i drzew jeżeli będzie to konieczne
i) kamery i  podgląd na oświetlenie  płyty  celem zabezpieczenia  przed złodziejami 

lamp oświetleniowych
j) odwodnienie  terenu  zgodnie  z  wymogami  Ustawy  z  dnia  08.09.2006  r.  o 

Państwowym  Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

2.2 Dokonanie  niezbędnych  uzgodnień  administracyjnych  z  użytkownikiem 
dotyczących spraw epidemiologiczno - sanitarnych, BHP, zagadnień p. pożarowych, oraz 
branżowych  instalacji  elektrycznych  jak  również  z  władzami  Lotnictwa  Ratunkowego 
i obowiązującymi w tym względzie przepisami.

2.3 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z wyposażeniem stałym 
dla branż :

- architektoniczno -  budowlana
- konstrukcyjna (drogi, płyta miejsca przystosowania do startów i lądowań samolotu 

ratowniczego lotniczego pogotowia ratunkowego)
- instalacje  oświetlenia  podstawowego  (monochromatyczne  oświetlenie  płyty 

miejsca przystosowania do startów i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego 
pogotowia ratunkowego)

- instalacja kanalizacyjna - odwodnienie
- ukształtowanie terenu i tereny zielone
- instalacja monitoringu
2.4 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót dla wszystkich 

branż.



2.5 Wykonanie przedmiaru robót dla wszystkich branż oddzielnie.
2.6 Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż.

3.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu  zamówienia 

3.1.1  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  winna  być  wykonana  w  5-ciu 
egzemplarzach w wersji papierowej jak również  w wersji elektronicznej w formacie PDF.

3.1.2 Sporządzenie  kompletnego  wniosku  do  Konserwatora  Zabytków,  złożenie 
kompletu dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Konserwatora 
Zabytków wniosku o pozwolenie konserwatorskie.

3.1.3 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia Konserwatora Zabytków oraz złożenie 
kompletnego wniosku o pozwolenie  na budowę do Wydziału  Urbanistyki  i 
Architektury Urzędu Miasta Krakowa.

3.1.4 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
3.2  Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem :
3.2.1 Projekt powinien być uzgodniony przez wymaganych prawem rzeczoznawców.
3.2.2 Projekt pod względem funkcjonalnym należy uzgodnić z zamawiającym.
3.2.3 Projekt  powinien  uwzględniać  wymagania  jakim  winno  odpowiadać  miejsce 

przystosowane  do  startów  i  lądowań  samolotu  ratowniczego  lotniczego  pogotowia 
ratunkowego  przy  Szpitalu  (przepisy  Ratownictwa  Medycznego  oraz  przepisy 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365), przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia  20 lipca  2004 r.  w sprawie wymogu dla  lądowisk (  Dz.  U. Nr 170,  poz.  1791), 
przepisy Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.  w sprawie 
warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska 
(Dz. U. Nr 130, poz.1192), przepisy  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 
kwietnia  2004  r.  w  sprawie  ewidencji  lądowisk  (Dz.  U.  Nr118,  poz.  1238),  przepisy 
Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.))

3.2.4  Projekt  powinien  zawierać  oświadczenia  projektanta  na  podstawie  art.  20 
Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3.2.5 Potwierdzenie  (zaświadczenie)  wymaganych  uprawnień  autorów  projektów 
budowlanych i branżowych oraz ważnego zaświadczenia z Izby Inżynierów.


