Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę części I--go piętra budynku
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby oddziału
wewnętrznego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej:
- uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej
zasadnicz sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w
skali 1:500,
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla przedmiotu
zamówienia,
- wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz jeśli ich wykonanie będzie niezbędne dla
opracowania dokumentacji projektowej i realizacji przebudowy między innymi: ekspertyza
konstrukcyjna, ekspertyza kominiarska, ekspertyza pożarowa, ekspertyza w zakresie
instalacji wod. kan. i c.o. itp.
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych
decyzji, uzgodnień, pozwoleń, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka
konieczność
- opracowanie projektu technologicznego dla planowanego zakresu przebudów, budów i
dobudów z akceptacją rzeczoznawców, sanitarno – higieniczno – zdrowotnych oraz ppoż.
- opracowanie koncepcji architektoniczno – programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez
Zamawiającego
- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców d.s. ochrony
przeciwpożarowej i sanitarno – higieniczno – zdrowotnych itp., na bazie zatwierdzonej przez
Zamawiającego w/w koncepcji z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowę.
- uzyskanie opinii i pozwoleń
pozwoleń celem wydania pozwolenia na prowadzenie robót przy obiekcie
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanym w strefie ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej oraz pozwolenia na budowę wg Ustawy Prawo
Budowlane.
Dokumentacja projektowa musi
si zawierać następujące elementy:
1. projekt zagospodarowania terenu,
2. projekt architektoniczny,
3. projekt konstrukcyjny,
4. projekt instalacji wod. kan.
5. projekt instalacji c.o.,
6. projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z automatyką i
sterowaniem,
7. projekt instalacji gazów medycznych,

8. projekt instalacji elektrycznej uwzględniającej instalację gniazd, instalację zasilającą
planowane urządzenia i systemy takie jak wentylatory, myjnie-dezynfektory,
myjnie dezynfektory, zmywarka
do naczyń, system
m sygnalizacji pożaru i system oddymiania klatek schodowych, instalację
oświetlenia podstawowego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację oświetlenia
ewakuacyjnego, instalację oświetlenia nocnego, zasilenie projektowanej windy szpitalnej
itp.
9. projekt instalacji telefonicznej,
10. projekt instalacji strukturalnej,
11. projekt instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych, w zakresie
wynikającym z wymogów zawartych w przepisach pożarowych,
12. projekt instalacji przyzywowej,
13. projekt instalacji RTV
V + antena,
14. projekt instalacji kontroli dostępu, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym,
15. projekt instalacji monitoringu,
16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
17. Opracowanie przedmiaru robót,
18. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

Całość
ałość opracowanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio
Zamawiającemu, który po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przekaże Wykonawcy do realizacji.
W przypadku uwag Zamawiającego do przedłożonej dokumentacji projektowej, Projektant
zobowiązany
bowiązany jest do uzupełnienia bądź zmiany dokumentacji projektowej zgodnie z życzeniem
Zamawiającego przy dochowaniu terminu skierowania dokumentacji projektowej do realizacji
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym (zwanym dalej HRF) wiążącym stro
strony.
Całość dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu w następujących ilościach:
- Mapa zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych
- Inwentaryzacja budowlano – instalacyjna
- Ekspertyzy
- Projekt technologiczny
- Projekty budowlane
- Kosztorys inwestorski
- Przedmiar robót
- Specyfikacja Techniczna Wykonania
Wykonan i Odbioru Robót Budowlanych
- Wersję elektroniczną w/w opracowań 4 płyty CD w wersji PDF i edytowalnej

1 egz.
2 egz.
5 egz.
5 egz.
5 egz.
2 egz.
2 egz.
2 egz.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w
szczególności:
 programie funkcjonalno – użytkowym
użyt
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednoli
jednolity: Dz. U. Nr
2013.1129 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr
112 poz. 654, z późn. zm.)



oraz w innych przepisach odniesionych do przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Projekt zagospodarowania
owania terenu i Projekt Budowlany pełnobranżowy wymagają uzyskania
uzgodnień potwierdzających spełnienie ochrony przeciwpożarowej, sanitarno – higieniczno –
zdrowotnych w sposób określony stosownymi przepisami.
W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie
uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów,
które należy do obowiązków Projektanta (Wykonawcy).
Projektanci zobowiązani są do pełnienia czynnego nadzoru autorskiego podczas trwania budowy aż
do czasu przekazania obiektu do użytkowania.
użytkowania
Całość dokumentacji
tacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych musi uzyskać pisemną
akceptację koncepcji z naniesionym układem pomieszczeń oraz rozwiązań architektonicznych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w
przygotowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Obowiązkiem Wykonawcy jest
pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamówienia.

2.2. Wytyczne,
tyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu przebudowy części II-go piętra
budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na
potrzeby oddziału wewnętrznego:
W rama niniejszego zadania przewiduje się stworzenie oddziału wewnętrznego
wewnętrznego na 25 łóżek w tym 5
łóżek intensywnego nadzoru medycznego, założona ilość łóżek nie może ulec zmianie, (zmniejszeniu),
chyba że zajdą szczególne okoliczności i Zamawiający wyrazi na to zgodę.
W ramach w/w oddziału wewnętrznego muszą się znaleźć pomieszczenia
pomieszczenia o następujących funkcjach:
- pom. lekarzy,
- pom. diagnostyczno-zabiegowe,
zabiegowe,
- pom. łóżkowe,
- sanitariaty pacjentów i personelu,
- kuchenka oddziałowa,
- brudownik,
- magazyn czystej bielizny,
- pom. porządkowe,
- sala intensywnego nadzoru,
- punkt
kt pielęgniarski wraz z zapleczem,
- pom. oddziałowej,
- pom. ordynatora,
- pom. sekretarki medycznej,

- komunikacja
- nowa winda szpitalna, (z możliwością rezygnacji z tego elementu przez zamawiającego),
Uwaga: dopuszcza się łączenie funkcji w ramach jednego
jednego pomieszczenia pod warunkiem spełnienia
wymaganych parametrów i wymogów określonych w obowiązujących normach i przepisach oraz
akceptacji inwestora.
Uwaga: jeśli nie będzie możliwości zapewnienia drogi ewakuacyjnej dla projektowanego oddziału
zgodnej z obowiązującymi przepisami i nie będzie można na to uzyskać odstępstwa, to projektant
będzie musiał zapewnić spełnienie tego warunku w inny sposób np. poprzez zaprojektowanie
dobudowy schodów ewakuacyjnych do budynku.
Zakres i wymagania dla planowanej przebudowyczęści
prz
I-go
go piętra budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby oddziału wewnętrznego:
a) Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń przewidzianych do adaptacji, (rozebranie części
ścianek, wykonanie nowych otworów drzwiowych, montaż nowych ścianek.
b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
W ramach niniejszego zadania przewiduje się wymianę stolarki okiennej tylko w niezbędnym
zakresie tzn. tylko w takich przypadkach, w których wynika to z przebudowy ingerującej w ot
otwory
okienne, (jeśli taka będzie miała miejsce) lub jeśli istniejące okna nie spełniają swojej funkcji. W
pozostałych niepodlegających wymianie oknach należy zamontować nawietrzaki
higrosterowalne.
Wymagania dla nowych okien:
Okna rozwierno-uchylne
uchylne z PCV, minimalny współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/m2*K,
parapety wewnętrzne z trwałego materiału zapewniającego możliwość ich mycia i dezynfekcji,
parapety zewnętrzne z stalowej blachy ocynkowanej i powlekanej. Przy oknach gdzie występują
naświetla musi być możliwość ich otwierania z poziomu podłogi. Okna wyposażyć w nawietrzaki
higrosterowalne. Okna w salach chorych należy wyposażyć w zamek w klamce umożliwiający
blokowanie otwierania okna. Okna wyposażyć w rolety z materiału umożliwiającego ich mycie i
dezynfekcję.
Wymagania dla nowych drzwi:
Drzwi do pomieszczeń ogólnych - skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej otworowej w ramie z
klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; rama wraz z
wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF. Skrzydło drzwiowe pokryte okleiną CPL HQ o
grubości 0,7mm. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy.
Drzwi do pomieszczeń mokrych wykonać jak wyżej, dodatkowo wyposażyć w kratkę lub tuleje
wentylacyjne.
Ościeżnice metalowe obejmujące regulowane, z blachy stalowej ocynkowanej
ocynkowanej malowanej
proszkowo.
c) Wykonanie nowych okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych, oraz malowanie pomieszczeń.
Wymagania dla posadzek:
Wykładzina homogeniczna spawana spełniająca wszystkie wymagania dotyczące
stosowania w pomieszczeniach szpitalnych.
szp
Wymagania dla wykończenia ścian i sufitów:

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewiduje się ułożenie okładziny ceramicznej
na ścianach, projektuje się skucie obecnej okładziny ceramicznej, przetarcie ścian i
wyrównanie powierzchni, zagruntowanie;
zagruntowanie; następnie położenie okładziny ściennej
ceramicznej, o parametrach: nasiąkliwości max. 0,01% wg normy PN
PN-EN ISO 10545-3;
odporne na plamienie wg normy PN-EN
PN
ISO 10545-14;.
Pozostałą powierzchnię ścian zmyć, wyrównać, (gładź gispowa), zagruntować,
następnie
nie malować farbą wodorozcieńczalną w klasie 3 wg PN EN 13 300;
neutralizującą zapachy pod wpływem światła; aktywnie redukującą związki
organiczne z powietrza; nie zawierającą rozpuszczalników i plastyfikatorów; o
wysokiej zdolności dyfuzji; w klasie 3 odporności
odporności na szorowanie wg PN EN 13 300; z
efektem matowym; barwioną wg palety NCS.
Sufity zmyć, wyrównać, zagruntować, następnie malować farbą wodorozcieńczalną w
klasie 3 wg PN EN 13 300; neutralizującą zapachy pod wpływem światła; aktywnie
redukującą związki
związki organiczne z powietrza; nie zawierającą rozpuszczalników i
plastyfikatorów; o wysokiej zdolności dyfuzji; w klasie 3 odporności na szorowanie wg
PN EN 13 300; z efektem matowym; barwioną wg palety NCS.W przypadku
zastosowanie sufitów podwieszanych: sufitu
itu kasetonowego HIGIENICZNY 60x60,
stelaż widoczny, demontowalny.
d) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z dostosowaniem do nowych
funkcji i uwzględnieniem oświetlenia ewakuacyjnego,
e) Wykonanie
instalacji
wentylacji
mechanicznej
nawiewno
nawiewno-wywiewnej
i
klimatyzacji,Uwaga: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno
nawiewnowywiewnej i klimatyzacji należy ograniczyć do niezbędnego minimum wynikającego
bezwzględnych wymogów obowiązujących przepisów, maksymalnie tam gdzie jest
taka możliwość należy zastosować wentylację grawitacyjną
f)

Wymiana instalacji wod. kan. i c.o. w celu dostosowania do nowego układu
funkcjonalnego pomieszczeń.
W ramach w/w instalacji należy zastosować armaturę i osprzęt o podwyższonej
wytrzymałości, (jak dla obiektów użyteczności
użyteczności publicznej), z gwarancją minimum 10
lat.
Uwaga: w ramach niniejszej przebudowy należy uwzględnić zaprojektowanie i
wymianę całej instalacji wod. kan. i c.o. wraz z zasileniem ich od dołu – od przyłączy i
zasileń budynku.

g) Montaż instalacji gazów medycznych.
medycz
Uwaga: instalację gazów medycznych, (tlen), należy zaprojektować jako kompletną
całość, czyli źródło tlenu – zbiornik na ciekły tlen wraz z niezbędnym wyposażeniem,
(sugerowana lokalizacja z tyłu szpitala np. koło obecnego garażu), zasilenie instal
instalacji
wewnętrznej oraz instalacja wewnętrzna zasilająca punkt poboru przy każdym łóżku
pacjenta.Dopuszcza się wpięcie nowej instalacji gazów medycznych do instalacji
istniejącej, pod warunkiem przeanalizowania jej i istniejącego źródła pod kątem ich
wydajności,
ści, jeśli okażą się niewydolne to należy wykonać ich modernizację i
dostosować do nowych potrzeb.

h) Montaż instalacji teletechnicznych, (sieć informatyczna, instalacja przyzywowa,
instalacja antenowa rtv). Uwaga: sieć informatyczną trzeba będzie przewidzie
przewidzieć w
pomieszczeniach wskazanych przez inwestora i podłączyć ją do istniejącej
serwerowni zlokalizowanej piętro niżej, instalację antenową rtv należy przewidzieć
we wszystkich salach chorych w punkcie pielęgniarskim oraz pom. lekarzy)
i)

Montaż instalacji SSP, tylko w przypadku jeśli zaistnieje taka konieczność,

j)

Montaż monitoringu. Wymagania dla urządzeń monitoringu:
Rejestrator sieciowy NVR podstawowe parametry :
- zgodność z protokołem ONVIF
- obsługa funkcji RAID 5
- kompresja h.265
- możliwość instalacji
instalacji min 8 dysków twardych (8 x SATA)
- prędkość zapisu nie mniej niż 200 Mbit/s
- obsługa funkcji detekcji ruchu
Kamery, (trzy
trzy kamery w ciągach komunikacyjnych),
), podstawowe parametry :
- rozdzielczość 5 Mpix , minimum 25 klatek na sekundę, zgodność z Onvif,
- oświetlacz podczerwieni o zasięgu min. 20m
- kompresja h.265
- wsparcie funkcji detekcji ruchu
- slot na kartę micoSD
- typ obudowy kopułkowa
Monitor 32 cale, rozdzielczość min. 1080p Full HD, min 1 x hdmi
Switche podstawowe
odstawowe parametry :
min. 8 portówPoE standard IEE 802.3af, min jeden port giagbitethernet.
Dyski twarde podstawowe parametry :
- Dyski twarde 4 TB typu NAS, przeznaczone do systemów monitoringu.

k) Montaż i podłączenie niezbędnych urządzeń medycznych,
l)

Wykonanie wszelkich niezbędnych
niezbędnych zabezpieczeń i instalacji wynikających z
zapewnienia ochrony pożarowej,

Wyżej opisany przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno - użytkowym
załączonym do niniejszej SIWZ.

