
Załącznik nr 1 do SIWZ
         z dnia 2.08.2011

Opis techniczny do SIWZ Położnictwo
1. Dane ogólne

1.1 Nazwa i adres inwestora

Przebudowa Oddziału Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w 
Krakowie wraz z wymianą i rozbudową wewnętrznych instalacji.

1.2 Inwestor

Szpital  Specjalistyczny im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki 
Zdrowotnej 31-913 Kraków os. Na Skarpie 66

1.3 Podstawa opracowania dokumentacji

• inwentaryzacja i wizja lokalna
• koncepcja szkicowa uzgodniona z użytkownikiem Szpitala
• ekspertyza konstrukcyjna
• umowa z inwestorem

Projekt architektoniczno - budowlany i projekt technologii oddziału został wykonany przez Biuro 
Projektów Służby Zdrowia PRO - Medicus Kraków ul. Mieszczańska 9a. Projekt architektoniczno - 
wykonawczy został sporządzony na bazie projektu architektoniczno - budowlanego, przez Biuro 
Projektów i Realizacji Architektury WAW Spółka zo.o. 87-800 Włocławek ul. Cyganka 7.
W projekcie uwzględniono przepisy wydane w:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006
Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bhp.
Obowiązujący plan ewakuacji Szpitala.

1.4 Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Niniejsza  dokumentacja  opiera  się  o  projekt  budowlany  zatwierdzony  pozwoleniem  na 
budowę z dnia 09.08.206 AU-01-2-EJA 73532-709/06 wykonany przez Biuro Projektów Służby 
Zdrowia  PRO-Medicus  Kraków  ul.  Mieszczańska  9a.  Elementy  opisu  oznaczone  kursywą  są 
cytowane z opisu projektu budowlanego. Z tego zakresu jak wyżej przedmiotem przetargu będzie 
tylko Położnictwo bez Ginekologii,  która będzie wykonana w terminie późniejszym z uwagi na 
brak dostatecznej ilości funduszy inwestycyjnych.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  przebudowę Oddziału  Położnictwa Pawilon E1 Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie w zakresie zadania przedstawionego na rys.1 z 
wyłączeniem:

1) Traktu porodowego (sala cesarskich cięć i sale porodowe 1-4 - przewidziano tylko prace 
malarskie)

2) Pokojów 35,36,37 z przynależnościami 
3) Poziomu piwnic

Opracowania stanowiące integralną całość dokumentacji projektowej:
a) projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
b) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych



c)  projekt wykonawczy instalacji  telefonicznych,  komputerowych,  kontroli  dostępu,  sygnalizacji 
przyzewowej
d) projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru 
d) projekt wykonawczy instalacji wentylacji - w zakresie kanałów wentylacyjnych
e) projekt wykonawczy c.o.
f) projekt wykonawczy wod-kan
g) projekt wykonawczy gazów medycznych
          W obecnym przetargu włączone są do realizacji wszystkie prace dotyczące budynku część E1.
b) pomieszczenia od 1-9 oraz 26-43 z wyłączeniem 35-37
c) oraz pomieszczenia 102; 102a  i 103-140 Ip.
e) dach  i strych w miarę potrzeby wg projektu (dokonać wizji lokalnej)

1.5 Stan istniejący

a) zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Krakowie 

stanowi  część  zwartej  zabudowy  Szpitala  w  układzie  atrialnym.  Wieloukładowy  budynek 
usytuowany jest na zadrzewionej działce w pewnym oddaleniu od ulicy.  Orientacja zespołu jest 
wejściem  głównym  na  południe.  Działka  na  której  znajduje  się  Szpital  jest  skomunikowana 
drogami  utwardzonymi,  wraz  z  drogą  podjazdową  dla  karetek  pogotowia  podjeżdżających  do 
Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego.  Jezdnie  i  piesze  ciągi  komunikacyjne  pokonują  różnice 
wysokości  jednej  kondygnacji  budynku  w  układzie  dróg  zewnętrznych.  Oprócz  omawianego 
wieloukładowego budynku głównego na działce Szpitala znajdują się także inne obiekty, całość jest 
ogrodzona i wjazd na działkę odbywa sie przez dwie dozorowane bramy wjazdowe. Działka jest  
uzbrojona we wszystkie niezbędne media.

Architektura i konstrukcja budynku

Budynek,  który mieści  pomieszczenia  Oddziału  Ginekologiczno  -  Położniczego Szpitala 
Specjalistycznego w  Krakowie jest wschodnim skrzydłem obiektu dwuatrialnego. Przedmiotowy 
obiekt  wybudowany  jest  metodą  tradycyjna  z  cegły  pełnej  palonej  na  zaprawie  cementowo-
wapiennej,  stropy  typu  Ackermana,  dach  dwuspadowy  na  konstrukcji  drewnianej,  płatowo-
kleszczowej  pokrytej  dachówką ceramiczną karpiówką,  schody wewnętrzne żelbetowe.  Opisana 
część  budynku  wielozłożonego  jest  trzykondygnacyjna  otynkowana  tynkami  zewnętrznymi. 
Wewnętrzne  ścianki  działowe  wymurowane  i  otynkowane  w  sanitariatach  wykończone  płytką 
ceramiczną szkliwioną, pozostałe malowane farbą zmywalną.

1.6 Ochrona konserwatorska

Obiekt  jest objęty ochroną konserwatorską  jako obiekt znajdujący się w strefie ochrony 
konserwatorskiej.

1.7   Celem   opracowania  jest przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w 
budynku  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Krakowie  os.  Na  Skarpie  66 
doprowadzająca do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz oczekiwaniami Inwestora.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 etapy realizacyjne:
I etap Noworodki i winda części Noworodków - wykonany
II etap Położnictwo z przynależnościami parter I p. budynek A obecnie do realizacji i to będzie 
przedmiotem przetargu.
III  etap  Ginekologia  będzie  realizowana  w  przyszłości  w  miarę  otrzymani  funduszy 
inwestycyjnych.



8. STAN PROJEKTOWANY

Zagospodarowanie terenu.
Przewidywana przebudowa nie zmienia lokalizacji i posadowienia  obiektu.

Dane liczbowe
Powierzchnia użytkowa 951,13m2

Wysokość budynku od terenu mniej niż 12m

Funkcja projektowana - Zawarta została w opisie projektu budowlanego  wykonanego w B.P.S.Z 
PRO-MEDICUS

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
Pow. użytkowa Pow. komunikacji

(m2) (m2)
PORODÓWKA

1 poczekalnia 12,21
2 przedsionek 3,78
3 wc 4,17
4 pokój badań 17,4
5 pokój przygot. rodzącej 8,48
5a wc 1,40
6 korytarz 9,62
7 przedsionek 1,92
8 pokój lekarzy 14,62
9 węzeł sanit. 2,53

Razem 64,59 11,54
PATOLOGIA CIĄŻY

26 śluza 7,50
27 pokój 3-łóżkowy 20,61
28 wc 3,61
29 pokój 2-łóżkowy 16,25
30 posterunek pielęgniarki 5,51
31 pokój zab. pielęgniarskich 9,27
32 pokój zabiegowy 19,56
33 pokój 3-łóżkowy 23,22
34 wc 4,32
38 składzik porządkowy 2,17
39 korytarz 55,18
39a magazyn 2,19
40 ws personelu 3,93



41 przedsionek 2,20
42 brudownik 2,21
43 łazienka pacj. 9,64

Razem 124,69 62,68

Razem parter 189,28 74,22

PIĘTRO

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Pow. komunikacji
(m2) (m2)

102 śluza 12,90
102a korytarz 53,70
103 pokój pobytu dziennego 7,93
103a kuchenka herbaciarnia 5,18
104 posterunek pielęgn. 3,65
105 pokój zab. pielęgn. 6,17
106 przedsionek 3,76
107 brudownik 6,33
108 pokój 1-łóżkowy 5,36
108a wc 4,13
109 pokój2-łóżkowy 19,30
110 Pokój lekarzy neonat. 17,98
111 wc 2,95
112 Śluza 6,20
112a Ws +przedsionek 3,71
127 wc 2,90
128 pokój 2-łóżkowy 20,08
129 wc 3,06
130 pokój 2-łóżkowy 18,10
131 pokój 2-łóżkowy 18,80
132 wc 2,90
133 pokój 2-łóżkowy 19,55
133a wc 2,90
134 pokój 2-łóżkowy 18,89
135 wc 2,90
136 pokój 2-łóżkowy 18,23
136a wc 2,90
137 pokój piel. oddziałowej 13,79
138 magazyn 4,3



Razem 235,75 72,8

PORADNIA NOWORODKA

139 poczekalnia 12,81
140 poradnia noworodka 17,54

Razem 30,35

Razem piętro 266,1 72,8

Razem parter i piętro 455,38 147,02

STRYCH
Powierzchnia posadzki docieplonej 111,11

Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych należy:
•odłączyć wszystkie obwody elektryczne obsługujące pomieszczenia objęte przebudową
•odłączyć wszystkie media jak woda, gaz, kanalizacja
•wykonać stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzających pomieszczenia remontowane 
od pozostałej części Szpitala

9. WYBURZENIA, ROZKUCIA, ROZBIÓRKI

Przewiduje  się  rozebranie  wszystkich  ścianek  działowych,  wszystkich  posadzek  do  płyty 
stropowej .
Zdemontować wszystkie drzwi wewnętrzne i stolarkę okienną w zakresie objętym opracowaniem.
Zdemontować  wszystkie  instalacje  wewnętrzne  elektryczne,  urządzenia  i  instalację  wod-kan  i 
grzejniki.
Dokonać rozkuć otworów drzwiowych do wymaganej szerokości wg projektu architektonicznego.
Wykonać przekucia przez stropy pomiędzy kondygnacjami dla instalacji wentylacji wod-kan, c.o. i 
elektrycznych.  
Wykonać rozkucia dla wnęk grzejnikowych wg rysunku „wyburzenia”

10. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA METERIAŁOWO-BUDOWLANE

Wymagania ogólno-budowlane
1.podłogi -  Cokoły  przy  podłogach  pomieszczeń  lekarsko-zabiegowych,  łóżkowych,  korytarzy 
komunikacyjnych,  powinny  być  wykonane  do  wysokości  co  najmniej  0,08  m,  z  materiałów 
odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach.  Styki  cokołów z posadzką 
powinny być zaokrąglone.
2.ściany - pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, powinny być 
zmywalne  do  wysokości  2,05  m.  W  pomieszczeniach  wymagających  częstej  dezynfekcji  lub 
utrzymania  aseptyki  ściany  na  całej  wysokości  powinny  być  wyłożone  materiałami  trwałymi, 
gładkimi,  zmywalnymi,  nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  środków  myjąco-
dezynfekcyjnych. Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny być pokryte do wysokości 



co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia materiałami trwałymi, 
gładkimi,  zmywalnymi,  nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  środków  myjąco-
dezynfekcyjnych.
3.wentylacja -  Każde  pomieszczenie  zakładu  opieki  zdrowotnej  powinno  być  wyposażone  w 
wentylację zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Wszystkie pomieszczenia powinny mieć 
zapewnioną  co  najmniej  1,5-krotną  wymianę  powietrza  na  godzinę.  W  pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych  i  pomocniczych  dopuszcza  się  wentylację  mechaniczną  wywiewną  z 
zapewnieniem dopływu powietrza z zewnątrz pomieszczenia.
4.grzejniki  - Grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie 
bliżej niż 0,10 m od lica ściany wykończonej. Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich 
mycie i utrzymanie w czystości.
5.okna - Okna w pomieszczeniach powinny posiadać wszystkie elementy otwierane (rozwieralne 
lub  rozwieralno-uchylne)  powinny być  wyposażone w nawiewniki  usytuowane w górnej  części 
otworu okiennego zaopatrzone w system regulacji dostępny z poziomu podłogi, a skrzydła okienne 
powinny mieć regulowane stopnie otwarcia.

Wszystkie pomieszczenia należy zaopatrzyć w tablice informacyjne, tabliczki określające działy i 
pomieszczenia, tablice na klucze oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
Podczas  prac  wyburzeniowych  należy  odłączyć  wszystkie  obwody  elektryczne  obsługujące 
pomieszczenia  objęte  przebudową,  wykonać  demontaż  osprzętu  sanitarnego  i  centralnego 
ogrzewania.

Wentylacja
W  związku  z  podłączeniem  nowoprojektowanej  wentylacji  mechanicznej  do  istniejących 
kanałów went. grawitacyjnej należy sprawdzić drożność w/w kanałów.
Zgodnie  z  PN-83/B-03430/Az3  dot.  "Wentylacji  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej "wyeliminowano możliwość jednoczesnego stosowania w 
pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

11 ZAGADNIENIA P. POŻ  rozpatrywane łącznie z częścią poza zakresem objętym 
opracowaniem
Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 121 poz.1137

11.1 Dane ogólne
Oddział Ginekologiczno - Położniczo-Noworodkowy .                   Kubatura  6410,44m3

Pow. użytkowa                                                                                         2003,26 m2

Liczba kondygnacji - 3
Wysokość budynku (od poziomu terenu) - poniżej 12m . Budynek zaliczony do budynków niskich

11.2 Lokalizacja od obiektów sąsiadujących
Skrzydło Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego zlokalizowane jest we wschodniej 
części budynku Szpitala

11.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W projektowanym obszarze nie przewiduje się składowania lub przetwarzania substancji palnych, 
pożarowo  niebezpiecznych.  Na  oddziale  znajdować  się  będą,  substancje  palne  ogólnego 
przeznaczenia: meble, bielizna itp.

11.4 Obciążenie ogniowe - nie obowiązuje

11.5 Kategoria zagrożenia ludzi
Budynek Szpitala zalicza się do kategorii zagrożenia II



Na  parterze  i  I  piętrze  Oddziału  Ginekologiczno  -  Położniczego  przewiduje  się  możliwość 
jednoczesnego pobytu:
do 40 osób personelu +120 osób hospitalizowanych
RAZEM: Zakłada się pobyt maksymalnie 160 osób

11.6. Zagrożenie wybuchem
Zagrożenie wybuchem przestrzeni wewnętrznej nie występuje

11.7 Podział obiektu na strefy
Zgodnie z R M I z dnia 12.1V.2002r Dz. U. nr 75 poz. 690, § 227 dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej w budynku ZL II przy budynku niskim wynosi 5000 m2, a że strefy pożarowej ZUI 0 
powierzchni przekraczającej 750m2 powinna być zapewniona ewakuacja do innej strefy pożarowej 
na tej samej kondygnacji.
W tym celu zaprojektowano:
•podział oddziału na poz. parteru i I piętra na strefy pożarowe wydzielone drzwiami pożarowymi 
EI60S. Zamknięcie klatek schodowych ewakuacyjnych drzwiami EI30S
•wyposażenie klatek schodowych w ewakuacyjne urządzenia do usuwania dymu,

11.8 Klasa odporności ogniowej budynku istniejącego i dobudowy
Elementy budynku zaliczonego do .B" klasy odporności pożarowej muszą spełniać następujące 
wymagania w zakresie odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania się ognia:
gł. konstrukcja nośna -min. odporność ogniowa R 120 min
konstrukcja dachu - min. odporność ogniowa R 30 min
strop - min. odporność ogniowa RE 60 min
ściana zewnętrzna - min. odporność ogniowa EI 60 min
ściany wewnętrzne - min. odporność ogniowa EI 30 min
przekrycie dachu - min. odporność ogniowa E 30 min
Wszystkie elementy budynków muszą spełniać wymagania klasy odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania  ognia  określony w §  216  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 
kwietnia  2002 r  w sprawie  warunk6w technicznych  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie - Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690.

11.9. Ewakuacja
W  budynku  zachowane  są  dopuszczalne  długości  przejść  i  dojść  ewakuacyjnych  W  oddziale 
istnieją. 2 kierunki ewakuacyjne:
Drogi ewakuacyjne posiadają oświetlenie ewakuacyjne.
Kierunki  ewakuacji  i  wyjścia  na  zewnątrz  będą  oznakowane  znakami  zgodnie  z  PN-921N-
01256/02.

11.10 Zabezpieczenie instalacji użytkowych
Instalacje użytkowe zostaną zabezpieczone p-poż.- wg projektów branżowych.
1.Przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  mieć  klasę 
odporności ogniowej (E I) wymagana. dla tych element6w.
2.  Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust.  1,  dla pojedynczych rur 
instalacji  wodnych,  kanalizacyjnych  i  ogrzewczych,  wprowadzanych  przez  ściany  i  stropy  do 
pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w ust 
1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub REI 60, powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.
4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne Ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
powinny być zabezpieczone przed możliwością. przenikania gazu do wnętrza budynku.



11.11 Instalacja hydrantowa
przy istniejących klatkach schodowych - 3 hydranty

11.12 Zaopatrzenie w sprzęt gaśniczy - miejsce
Norm PN-92/N-1256/01.
Wszystkie urządzenia i instalacje p-poż. powinny posiadać: wymagane aprobaty techniczne i 
certyfikaty zgodności.

12.  ZAGADNIENIA DOT.  BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA  I  HIGIENY  PRACY 
Oddział  Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy  został  zaprojektowany  w  sposób  zgodny  z 
przepisami ogólnymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Spełnia wymagania wynikające z przepisów o 
miejscach pracy. Pomieszczenia posiadają właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne, ogrzewanie i 
wentylację.

13. ZAGADNIENIA DOT. HIGIENY I ZDROWIA
Oddział  Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy  został  zaprojektowany  w  sposób  nie 
zagrażający higienie i zdrowiu ludzi.
W pomieszczeniach nie występuje szczególny rodzaj zagrożenia dla higieny i zdrowia.
W  powietrzu  w  pomieszczeniach  nie  występują  czynniki  w  stężeniach  szkodliwych  dla 
użytkowników,  nie  występują  okoliczności  powodujące  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu 
promieniowania jonizującego i oddziaływania pola elektromagnetycznego.

14. ZAGADNIENIA DOT. OCHRONY PRZED HAŁASEM
W oddziale  nie  występują  okoliczności  powodujące  hałas  stanowiący  zagrożenie  dla  zdrowia 
użytkowników  i  osób  znajdujących  się  w  sąsiedztwie.  Przegrody  zewnętrzne  i  wewnętrzne 
posiadają izolacyjność akustyczną zgodną z Polskimi Normami.

15. ZAGADNIENIA DOT.IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ
Oddział  Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy  i  jego  instalacje  grzewcze  i  wentylacyjne 
zostały zaprojektowane zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przegrody  zewnętrzne  odpowiadają  wymaganiom  izolacyjności  cieplnej  oraz  wymaganiom 
związanym z oszczędnością energii cieplnej.

Wykończenie budowlane
TEREN
Nie  ulegają  zmianie  główne  ciągi  komunikacyjne  dla  obiektu  zajmowanego  przez  Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy.  W  części  trawnika  od  strony  elewacji  południowej  lokalizuje  się 
agregat wody lodowej instalacji wentylacji i  klimatyzacji.  Agregat będzie fizycznie wygrodzony 
lekkim ogrodzeniem stalowym, wraz z dachem z siatki. Całość osadzona żywopłotem, docelowo 
formowanym na żywopłot wirydażowy. Główne wejście i podjazd dla niepełnosprawnych wykonać 
nowy  na  słupkach  żelbetowych  i  płycie  żelbetowej  wykończonej  gresem  antypoślizgowym. 
Ślusarkę pochwytów i balustrad wykonać ze stali kwasoodpornej zmatowionej.

PARTER I PIĘTRO
16. Konstrukcja

Przebicia  i  wyburzenia  ścian  nie  naruszają  konstrukcji  budynku,  a  nowoprojektowane  ścianki 
zostały  zaprojektowane  ścianki  gr.12cm  z  cegły  kratówki,  nowe  nadproża  drzwiowe  i  nad 
rozkuciami wnęk dla grzejników oraz instalacji wentylacji z dwuteowników 120, 140 i 160.
Nad istniejącymi otworami w stropach po zsypach oraz windach należy wykonać nowe stropy. 
Strop pod nowe ścianki należy dodatkowo wzmocnić zbrojeniem.



Pod nowe kanały wentylacji grawitacyjnej należy wykuć bruzdy w ścianach. Należy zastosować 
kanały wentylacyjne ceramiczne.  Powstałe kominy wentylacyjne w przestrzeni  międzydachowej 
należy obudować cegłą pełną i wyprowadzić nad dach zgodnie z PN.

17. Wykończenie pomieszczeń
•posadzki
Po skuciu starych posadzek i wylewek należy wykonać nowe:
W pomieszczeniach "suchych"

5,0 Posadzka /wg specyfikacji na rzutach/
na wvlewce cement. zbrojonej siatką

Warstwa poślizgowa /folia PE/

3,0cm Izolacja akustyczna
STYROPIAN  gr. 

3cm
Paroizolacja Ifolia PE lub PCV
lor.0,2mm

1,0cm Gładź cementowa
Strop 

istniejący

W pomieszczeniach "mokrych"

Płytki gres spoinowane CERINOLEM
FLEX

Klej PLASTIKOL KM-
FLEX

Płynna folia SUPERFLEX 1
4-5cm Wylewka cementowa zbrojona siatką

ze spadkiem / jeśli występuje kratka
Ściekowa/
Warstwa ochronna i folia PCV

3,0cm Izolacja akustyczna
3,0cm STYROPIAN gr.3 cm

Paroizolacja /folia PE lub PCV
: ar.0,2mm

1,0cm Gładź cementowa
Strop istniejący

Uwaga !
Rzeczywista grubość wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robót.
Wykładziny pcv należy układać na wylewce samopoziomującej gr. ok. 2 mm

• klatki schodowe
biegi  schodów klatek  schodowych  poddać  obłożeniu  wykładziną  pvc  w systemie  wykończenia 
ciągów schodowych.  Przed  wyłożeniem wykładziną  należy wykonać  korekty wysokości  stopni 
wynikające z wykonania nowych posadzek.  Podlewki wykonać z masy wyrównującej i 2-5 mm 
samopoziomującej.

• tynki
wewnętrzne  -  IV kat.  cementowo-wapienne  z  gładzią,  gipsową,  i  należy  zastosować  narożniki 



ochronne naroży wypukłych/, tynki istniejące należy tylko uzupełnić
• podłogi

terakota,  gres  antypoślizgowy  z  10cm  cokołem  -  węzły  sanitarne,  brudowniki  wraz  z 
przedsionkami,  składziki  porządkowe,  łazienki  pacjentów,  WC-ty,  wykładzina  rulonowa 
termozgrzewalna  pcv  lub  kauczukowa  na  wylewce  samopoziomującej  2-5mm,  TARKETT 
"Somplan 500"lub "Optima"lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony 
z wywinięciem 10cm cokołu na ściany /- korytarze, pokoje łóżkowe, pokoje badań, zaplecze wraz z 
posterunkiem pielęgniarskim, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokoje dzienne, sekretariat, gabinet 
ordynatora, dyżurki lekarskie,  pokoje lekarzy,  magazyny, poczekalnie,  halle, herbaciarnie,  śluzy, 
poradnie.  wykładzina  rulonowa  na  wylewce  samopoziomującej  2-5mm  termozgrzewalna  pcv 
częściowo  przewodząca  TARKETT  "Toro  EI"  lub  materiał  równoważny  o  parametrach  nie 
gorszych niż wymieniony o oporze 5x10-5106 Ohma z wywinięciem 10cm cokołu na ściany /sale 
porodowe,  pokój  poporodowy,  pokój  przygotowania  pacjentki,  sala  cesarskich  cięć,  pokój 
zabiegowy w pododdziale ginekologii, sale noworodków,

Listwy  progowe  należy   stosować  tylko  na  granicy  dwóch  rodzajów  posadzek.  Listwy 
nastopnicowe sytemowe dla ciągów schodów.

• malowanie ścian i sufitów
farbami autosterylnymi PW1 typ "Satine" odpornymi na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami -
firmy SIC Polska lub materiałem równoważnym o parametrach nie gorszych niż wymieniony  -
pomieszczenia  oprócz  węzłów  sanitarnych,  łazienek  pacjentów,  WC-tów,  brudowników  z 
przedsionkami,  sal  porodowych,  pokoju  przygotowania  pacjenta,  pom.  mycia  lekarzy,  sali 
cesarskich  cięć,  pom.  mycia  wstępnego  narzędzi,  korytarz  brudny,  pokoju  zabiegowego  w 
pododdziale  ginekologii,  sal  noworodków.  farbami  autosterylnymi  typ  PW5 0  podwyższonych 
wymogach higienicznych odpornymi na ścieranie, zmywalnymi,  odpornymi na działanie silnych 
środków dezynfekcyjnych -  firmy SIC Polska lub materiałem równoważnym o parametrach nie 
gorszych niż wymieniony - pom. mycia wstępnego narzędzi, korytarz brudny, sale porodowe, pokój 
zabiegowy w pododdziale ginekologii, sale noworodków, przygotowania pacjentki.

Dodatkowo w korytarzach, pod farby należy polożyć tapetę  z włókna szklanego.
• oblicowanie ścian

okładziny bezspoinowe CORIAN na bazie płyty mineralno-akrylowej  o gr.1/2 cala lub materiał 
równoważny  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wymieniony  -  sala  cesarskich  cięć,  pom.  mycia 
lekarzy.

• kafelki do wys. stropu podwieszonego
• węzły sanitarne, łazienki oddziałowa, WC-ty, brudowniki wraz przedsionkami,
• fartuchy - z kafelków w okolicach umywalek, zlewozmywaków i zlewów

dodatkowe zabezpieczenie ścian na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować listwy 
odbojowe ze zintegrowaną, poręczą, z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach 
aluminiowych,  narożniki  zabezpieczyć  kątownikami  z  materiału  jw.  -  firmy  SIC  Polska  lub 
materiałami równoważnymi o parametrach nie gorszych niż wymieniony w pokojach łóżkowych 
należy przymocować listwy odbojowe na ścianach prostopadłych do okien

• dodatkowe zabezpieczenia ścian
na  ścianach  ciągów  komunikacyjnych  należy  przymocować  listwy  odbojowe  zintegrowane,  z 
pochwytem  poręczowym  z  żywicy  akrylowinylowej  przeciwuderzeniowej  na  profilach 
aluminiowych, narożniki zabezpieczyć kątownikami z materiału j.w.
- w pokojach łóżkowych należy przymocować listwy odbojowe na ścianach prostopadłych do okien

• stropy podwieszone
- modułowe 60 x 60cm - typu Ecophon Hygiene Advance A na konstrukcji C3 lub wykonane z 
materiałów równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych niż  wymieniony –  sale  porodowe ,sale 
cesarskich cięć, pokoje noworodków pododdziału noworodków.
- modułowe 60 x 60cm - typu Ecophon Hygiene Performace A na konstrukcji C3 lub wykonane z 



materiałów  równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wymieniony  pozostałe  pom.  traktu 
porodowego oraz pozostałe pom. pododdziału noworodków oprócz magazynu i pom. dezynfekcji 
inkubatorów,
- modułowe 60x60cm rozbieralne typu Ecophon Gedina A na konstrukcji  T24 lub wykonane z 
materiałów  równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wymieniony  -  pozostałe  korytarze, 
pokoje dzienne wraz z kuchenkami,
-  sufity  z  płyt  KG:  pozostałe  pomieszczenia  oddziału  i  pomieszczenia  "mokre"-  płyty  K-G 
wodoodporne
Z uwagi na konieczność podwyższenia parametrów izolacyjności cieplnej parteru należy na sufitach 
piwnic podkleić płytę styropianową 3 cm i wykończyć tynkiem mineralnym na siatce z włókna 
szklanego. Docieplenie sufitu dotyczy całej powierzchni objętej opracowaniem.

• stolarka drzwiowa i okienna
drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - płytowe obustronnie laminowane
z ościeżnicą, drewnianą, regulowaną, lub malowane fabrycznie
drzwi komunikacyjne wewnątrz oddziałów  i w ściance aluminiowej / - aluminiowe, przesuwne, 
malowane proszkowo  /ze szkłem bezpiecznym/
drzwi komunikacyjne na oddziały - p-poż. EI60S profilowe, aluminiowe przesuwne, malowane 
proszkowo /ze szkłem bezpiecznym/
drzwi  do  klatek  schodowych  -  p-poż.  EI30S  profilowe  malowane  proszkowo,  /ze  szkłem 
bezpiecznym/
drzwi do wnęk elektrycznych EI30 - drewniane
Nad wszystkimi ściankami i drzwiami p-poż. Ei30 należy wykonać wypełnienie REI60 do pełnej 
wysokości pomieszczenia.
ścianki aluminiowe - malowane proszkowo, /ze szkłem bezpiecznym/
drzwi specjalistyczne - firmy ART BAU Automatic wg zestawień w projekcie wykonawczym lub 
wykonane  z  materiałów  równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wymienione,  należy 
zastosować aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczające, kontrolę dostępu
drzwi zewnętrzne - aluminiowe malowane proszkowo /ze szkłem bezpiecznym/
We  wszystkich  drzwiach  do  węzłów  sanitarnych,  brudownika  oraz  w  drzwiach  p-poż.  do 
pomieszczeń  należy  zastosować  samozamykacze.  Przy drzwiach  rozsuwanych  należy  zapewnić 
otwieranie automatyczne i ręczne oraz należy wykluczyć możliwość zablokowania
W razie pożaru w drzwiach rozsuwanych należy zapewnić samoczynne rozsunięcie i pozostawienie 
ich w pozycji otwartej.
okna
okna - PCV 0 współczynniku k=1,1/ze szkłem antisol od strony południowej /
parapety okienne wewnętrzne ze sztucznego marmuru w kolorze białym
parapety okienne zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym
Izolacje
przeciwwilgociowa  stropów  -  Płynna  folia  SUPERFLEX  1  f-my Deitermann  lub  wykonana  z 
materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wymieniony
akustyczna stropów - 2x mata UNITREND gr.  5mm wykonana z  materiałów równoważnych o 
parametrach nie gorszych niż wymieniony + STYROPIAN 2 cm
paroizolacja - folia PE lub PCV gr.0,2mm
cieplna stropu strychu - 15cm styropian i sufitów piwnic 3cm STYROPIANU
W pomieszczeniach  węzłów  sanitarnych,  łazienek  porządkowych,  należy  dodatkowo  wykonać 
izolację  przeciwwilgociową  z  płynnej  folii  uszczelniającej.  Gres  należy  układać  na  kleju 
elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą hydrauliczną oraz wykonać spadki w kierunku kratki 
ściekowej.

18. Dźwig szpitalny
poza zakresem opracowania



STRYCH
Po dokonaniu zerwania warstw posadzkowych strychu należy wykonać nowe warstwy izolacyjne 
posadzek: folia budowlana, 15 cm styropianu, szlichta cementowa 5 cm zatarta na gładko.

DACH  
Przed  przystąpieniem w obrębie  dachu  do  prac  montażowych  kanałów  wentylacyjnych  należy 
zabezpieczyć zapas dachówki ceramicznej karpiówki o identycznym kształcie i wybarwieniu ,celem 
dokonania uzupełnień i napraw wynikających z pracy na dachu. Należy dokonać oględzin stanu 
technicznego  kominów,  w  przypadku  występujących  ubytków  ,  uzupełnić  lub  we  fragmentach 
przemurować i wykonać nowy tynk renowacyjny.
Wszystkie  uszkodzone  w  trakcie  prac  montażowych,  lub  zastane  jako  uszkodzone  dachówki 
wymienić na nowe zabezpieczone według wskazań poprzedzających prace.

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA
Istniejącą ślusarkę zewnętrzną /balustarady balkonów/ oczyścić z istniejących powłok malarskich, 
pomalować farbą antykorozyjną do metalu w kolorze grafitowym.

19.  Wykończenie techniczne
INSTALACJE
Ciągi  wentylacji  mechanicznej  tylko  w  zakresie  wykonania  kanałów  wentylacyjnych  w 
pomieszczeniach wchodzących w zakres prac.

1. elektryczne
• Instalacje wewnętrzne 400/230V
• Instalacja oświetlenia ogólnego z osprzętem
• Instalacja  oświetlenia  ewakuacyjnego  załączająca  się  samoczynnie  z  podtrzymaniem 3-

godzinnym
• oświetlenia nocnego sal
• Instalacja gniazd wtykowych
• Instalacja siły dla aparatów i urządzeń wentylacyjnych

Instalacje specjalistyczne:
• Instalacja ochrony od porażeń
• Instalacja telefoniczna
• Instalacja komunikacji głośnomówiącej
• Instalacja kontroli dostępu
• Instalacja komputerowa
• Instalacja telewizji dozorowanej
• Instalacja p/pożarowa

Uwagi do projektu instalacji elektrycznych do SIWZ - Położnictwo, które należy zrealizować:

1. Z rozdzielni głównej wyprowadzić kable zgodnie z projektem
2. Wykonać olicznikowanie oddziału ,
3. Zastosować jako rozłączniki główne rozłączniki z widocznymi stykami np. DILOS ,
4. System zasilania TT
5. Wymienić oprawy oświetleniowe z proponowanych opraw na oprawy firm : ES – SYSTEM , 
lub AGA – LIGHT ,
6. Zastosować lampy ewakuacyjne zastosowane na terenie Szpitala typu MONITOR ,
7. Zastosować lampy przyłóżkowe typu Monopol 24W ,
8. Zastosować zamienniki do lamp żarówkowych np. Base ,
9. Przewody komputerowe ekranowane klasy 6 , urządzenia aktywne firmy D-Link ( kompatybilne 



z urządzeniami stosowanymi w Szpitalu ) ,
10. System p/pożarowy podłączyć do istniejącej centrali master zainstalowanej w Pawilonie C oraz 
zaprogramować ,
11.W tablicach piętrowych Oddziału Zainstalować gniazda sieciowe - serwisowe
12.Zamawiający rezygnuje z części przewidzianych w Projekcie systemów: Medics , pozostawiając 
tylko 6 kompletów zestawów urządzeń kontroli zasilania IT w trakcie Porodowym .
13.Gdyby rezystancja uziemienia nie spełniała warunku szybkiego wyłączania dla sieci w układzie 
TT, należy przewidzieć wykonanie dodatkowych uziomów.

Zabudowa wyposażenia

A. Przewód komputerowy pomiędzy stanowiskiem pielęgniarek a szafą komputerową dwie nitki w 
ekranie kat. 6 razem z wydzielonym obwodem zasilania 230V 50Hz tzw. dedykowanym ,
B. Zainstalować stanowiska komputerowe w stanowiskach pielęgniarek , dyżurkach lekarskich , 
pokoju  pielęgniarki  oddziałowej.  Stanowisko  komputerowe  składa  się  z  dwóch  nitek 
komputerowych ( przewód komputerowy ekranowany kat. 6 ) oraz gniazda zasilania dedykowanego 
230V zasilanego z wydzielonego obwodu znajdującego się w piwnicy pawilonu ,
C. Instalację  telefoniczną  należy  doprowadzić  do  każdego  łóżka  (  stanowiska  )  w  Oddziale 
Położniczym.  Gniazdo  telefoniczne  umiejscowić  w  panelach  przyłóżkowych  .  Instalację 
telefoniczną wykonać przewodem YTKSY 2x2x0,5.  Wymienić głowice telefoniczne na głowice 
KRONA.
D. Zainstalować monitoring  na  klatce  schodowej  pomiędzy Traktem Porodowym a  Oddziałem 
Noworodków , w korytarzu sutereny oraz dwie kamery na galerii parter i 1 piętro i podłączenie do 
rejestratora o wystarczającej pojemności do rejestracji okresu 3 miesięcy z 8 kamer z wykonaniem 
podłączenia do wewnętrznej sieci LAN w Rozdzielni Głównej ,
E. Zainstalowanie paneli przyłóżkowych firmy POLITECHNIK .                                                  - 
panele przyłóżkowe 1 – stanowiskowe – 1 szt. ,
- panele przyłóżkowe 2 – stanowiskowe – 19 szt. ,
- panele przyłóżkowe 3 – stanowiskowe – 2 szt. .
Przewidzieć zainstalowanie w panelach dla pojedynczego stanowiska następującego wyposażenia 
elektrycznego i teletechnicznego : sygnalizacji przyzywowej , gniazd sieciowych co najmniej 6 szt. 
( po trzy z dwóch różnych zasileń ) , oświetlenia miejscowego, telefonu , gniazda komputerowego 
kat. 6 , dwóch gniazd wyrównania potencjałów , punkty poboru gazów medycznych dla sal chorych 
po jednym punkcie O

2
 i VAC na łóżko. Typ punktu poboru AGA.

F. Zainstalować myjnie – dezynfektory w Brudownikach PICCOLO 500 DT – 3 szt. .

2. Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne powiązane będą z istniejącymi instalacjami Szpitala.
Instalacja wodociągowa wody użytkowej

• pojedyncze zawory czerpalne wody zimnej metalowe, kulowe z wężem
• woda ciepła użytkowa centralna
• instalacja hydrantowa przy klatkach schodowych
• wszystkie rurociągi izolowane

Instalacja kanalizacyjna  również dostosowana do instalacji szpitala w tej części obiektu
• nowe podejścia odpływowe z aparatów sanitarnych kryte
• wymiana wszystkich pionów i leżaków w obrębie przedmiotowego oddziału
• zlewy i zlewozmywaki kwasoodporne w meblach

Instalacja wewnętrzna c.o.
• wysokość montowania grzejników min. 10 cm od podłogi i 10 cm od ściany



Uwagi do projektu instalacji sanitarnych do SIWZ - Położnictwo które należy zrealizować:

1.Centralne  ogrzewanie  -  należy  dodać  do  kosztorysu  montaż  pompy  cyrkulacyjnej  szt.  2  na 
poszczególnych  gałęziach,  zamontowanych  w  tunelu  komunikacyjnym  Szpitala.  Miejsce 
zamontowania zostanie wskazane przy przekazaniu placu budowy.
2.Woda Ciepła – należy wykonać dla pawilonu nowy przyłącz wody i cyrkulacji od istniejących 
poziomów DN 100 i 65 przebiegających w tunelu komunikacyjnym Szpitala.

Instalacja wentylacji:
• mechaniczna w gabinetach zabiegowych i badań , śluzy, dyżurki pielęgniarskie, korytarze i 

pomieszczenia sanitarne wspomagana wentylatorem elektrycznym w ustępach, łazienkach i 
brudowniku - załączana automatycznie

• grawitacyjna pomieszczenia oddziału
  
Gazy medyczne

• tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni, wyciąg gazów anestetycznych

Uwagi do projektu gazów medycznych do SIWZ - Położnictw, które należy zrealizować:

W związku  z  przewidzianą  w  projekcie  Bloku  Porodowego  instalacja  podtlenku  azotu 
dostarczanego  z  centralnej  rozprężalni,  proszę  o  uwzględnienie  w  specyfikacji  technicznej 
konieczności wykonania rurociągu doprowadzającego podtlenek azotu na odcinku od wejścia do 
Labolatorium DIAGNOSTYKA do miejsca przyłącznia pionu gazów medycznych pod Pawilonem 
E/E1. Rurociąg należy wykonać z rur miedzianych Φ15mm w stanie twardym SF - Cu (R290) wg 
EN 1057 (DIN 1787), łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa L-AG 45Sn według 
DIN/NP.

18.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cały obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Na  ciągach  komunikacyjnych  nie  występują  stopnie  ani  progi  uniemożliwiające  wjazd  do 
pomieszczeń na wózkach inwalidzkich. W rejonie wejścia zaprojektowano sanitariat przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

19.OCHRONA ŚRODOWISKA
Projektowana  przebudowa  nie  spowoduje  negatywnego  wpływu  na  środowisko  i  nie  będzie 
stwarzała zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i jego otoczenia.
20. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
Obszar oddziaływania inwestycji, ogranicza się do terenu objętego opracowaniem.

21.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Na podstawie Ustawy - Prawo budowlane Art.20 poz. 1. 1a oraz Art.21a stwierdza się konieczność 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

21.1 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Projektowane prace wykonywane będą w budynku istniejącym, stanowiącym jeden z elementów 
kompleksu szpitalnego.

21.2  Elementy zagospodarowania  terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa ludzi  nie 
występują.
    
21.3  Roboty  budowlane  mogące  stworzyć  szczególne  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia 



bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 
06.2003r Dz. U. Nr 120, poz.1126 paragraf 6  - praca na wysokości powyżej 5m (wymiana okien 
prace na dachu).

21.4  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  –  standardowy  zgodny  z  obowiązującymi 
przepisami BHP.

21.5 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z wykonywania robót    budowlanych - 
standardowe  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami.  Zapewnić  bezkolizyjne  funkcjonowanie 
pozostałych oddziałów szpitala.

Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego  w  budynku  Specjalistycznego  
Szpitala im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 - Przebudowa pomieszczeń w pawilonie E1  
(część „A”) – zgodnie z zał. graficznym.

 
Dokumentacja przetargowa opracowana została na podstawie:
-  prawomocnego  pozwolenia  na  budowę  –  decyzja  nr  1359/06  z  dnia  9.08.2006r.  wydana  w  oparciu  o  projekt  
budowlany „Przebudowy oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w budynku Specjalistycznego Szpitala  
im. Stefana Żeromskiego SPZOZ” wykonany przez Biuro Projektów Służby Zdrowia Pro-Medicus,   30-313 Kraków,  
ul. Mieszczańska 9a, w styczniu 2006r.
- projektu wykonawczego „Przebudowy oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku Specjalistycznego Szpitala  
im. Stefana Żeromskiego SPZOZ” wykonanego przez Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW sp. z o. o. 87-
800 Włocławek, ul. Cyganka 7, w lutym 2010r.
- adaptacji projektu wykonawczego „Przebudowy oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku Specjalistycznego  
Szpitala im.  Stefana Żeromskiego SPZOZ” wykonanej  przez  Biuro Architektoniczno-Budowlane „JUNAK”, 30-418  
Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, w maju 2011r. Prawa autorskie do wykonania adaptacji projektu na życzenie Inwestora  
przekazane zostały przez Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW sp. z o. o. za pośrednictwem Szpitala na  
Biuro Architektoniczno-Budowlane „JUNAK”
 
Zastosowane w specyfikacji, projekcie wykonawczym lub przedmiarze robót określenie przedmiotu zamówienia przez  
wskazanie materiałów posiadających w swojej nazwie producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  
Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów  
lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami "lub równoważny".
Zamawiający  dopuszcza  możliwość składania  ofert  równoważnych  pod warunkiem,  że  zaproponowane materiały  i  
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
Nie wolno stosować materiałów budowlanych, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na części instalacji.
 


