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1.0 DANE OGÓLNE;
Inwestor: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Malborku ul. Armii Krajowej
105/106; 82 - 200 Malbork

1.1 Obiekt:

Budynek tzw.”stara część” Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12; 82 – 100 Nowy Dwór Gdański
1.3 Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowę istniejących pomieszczeń na
pierwszym piętrze na potrzeby oddziału wewnętrznego.
- dostosowanie do aktualnych potrzeb medycznych i obowiązujących wytycznych
Ministra Zdrowia
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień
- określenie wytycznych dla projektów bran Ŝowych
Podstawa opracowania i materiały wyjściowe:
-

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 dz. U. nr 75 z późniejszymi
zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
odpadami medycznymi Dz. U nr 39 z 2007r.z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
szczegółowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169/03 z późniejszymi
zmianami.
Inwentaryzacje instalacyjne i budowlane istniejącej kondygnacji pierwszego piętra
Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
Uzgodnienia ustne, telefoniczne, mailowe i w formie pisemnej z inwestorem i uŜytkownikiem.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego.

2.0 DANE TECHNICZNE CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM
2.1 powierzchnia zabudowy
ok. 500,00 m2
2.2 powierzchnia uŜytkowa
368,34 m2
2.3 kubatura
ok. 1512,00 m3
2.1 Zatrudnienie na oddziałe
zatrudnienie na najliczniejszej zmianie wynosi: 9 osób
5 osób – personel lekarski
4 osoby - personel średni
2.2 Liczba łóŜek
2 x pok. 2 – łóŜkowe
4x pokoje 4-łóŜkowe
1x pokój 5 - łóŜkowy
Ilość łó Ŝek na oddziale – 25.
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3.0 OPIS TECHNOLOGII
3.1 Stan istniejący
Budynek będący przedmiotem opracowania jest bryłą, która składa się z dwóch części tzw.
:części starej oraz „części nowej”” wraz z pozostałymi zabudowaniami stanowią zespół
budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.
Dworcowej 12. Przedmiotowy budynek połoŜony jest w północno - wschodniej części
działki 671/1
Budynek szpitala – tzw. „cz ęść stara” ( wielokrotnie przebudowywana i modernizowana):
Obiekt trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczony, połączony z tzw:” częścią nową”
Szpitala. Budynek szpitala objęty opracowaniem wybudowany w roku 1898 na planie
prostokąta, o wymiarach ok. 34,40x 15,60, w układzie konstrukcyjnym trzytraktowym, w
których trakt środkowy stanowi komunikację ogólną. Budynek obsługiwany jest przez pion
komunikacyjny składający się z klatki schodowych łączącej piwnice z I piętrem i klatki
schodowa łączącej I piętro z nieuŜytkowym poddasz oraz dźwig szpitalny. Winda
umoŜliwiają dostęp do wszystkich kondygnacji szpitala osobom niepełnosprawnym oraz
wszelki transport na wszystkie kondygnacje w budynku bez konieczności pokonywania
róŜnicy wysokości między nimi za pomocą schodów.
Główne wejście zlokalizowane jest od ul. Dworcowej (strona północna), dodatkowe wejście
wraz z pochylnią dostosowaną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest od podwórza
(strona południowa).
W piwnicy: znajduje się węzeł cieplny, pomieszczenia archiwum, szatnie dla personelu
szpitala, depozyt ubrań pacjentów.

Na parterze: umieszczono poradnie szpitalne i izbę przyjęć
Na I piętrze: znajdują się pomieszczenia administracji szpitala ,magazyny oraz szkoła
rodzenia.
Na poddaszu: znajdują się pomieszczenia nieuŜytkowe po byłym laboratorium
analitycznym.
Część pomieszczeń na pierwszym piętrze oraz wszystkie pomieszczenia na poddaszu nie
są obecnie uŜytkowane.
3.2 Stan projektowany
W rezultacie projektowanej przebudowy powstanie oddział wewnętrzny w skład którego
wchodzić będą:
pokój 4 - łóŜkowy z własnym węzłem sanitarnym szt. 1 ( umywalka ,miska ustępowa, natrysk)
pokój 2 - łóŜkowy z własnym węzłem sanitarnym szt. 1 ( umywalka ,miska ustępowa, natrysk)
pokój 5 - łóŜkowy szt. 1
pokój 4 - łóŜkowy szt. 3
pokój 2 - łóŜkowy szt. 1
gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczo – pielęgniarskim
pokój ordynatora
pokój lekarzy
pokój oddziałowej i sekretariat
pokój socjalny
kuchnia oddziałowa
brudownik
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węzły sanitarne dla pacjentów (jeden dla męŜczyzn, drugi dla kobiet w tym dla pacjentów
niepełnosprawnych)
wc dla personelu,
magazyn bielizny czystej,
pomieszczenie porządkowe

Funkcja oddziału opiera się na zasadzie podziału trzytraktowego, gdzie trakt środkowy
stanowi korytarz. Trakty skrajne, wzdłuŜ okien zagospodarowano na: pokoje pacjentów,
pokój lekarzy, sekretariat, wspólny z pokojem pielęgniarki oddziałowej, pokój ordynatora,
pokój socjalny, pokój przygotowawczo-pielęgniarski oraz dwa węzły sanitarne. Z korytarza
dostępne są teŜ pomieszczenia bez naturalnego oświetlenia i są to: kuchenka oddziałowa,
węzeł sanitarny dla pacjentów, węzeł sanitarny dla personelu, pomieszczenie porządkowe,
brudownik, magazyn bielizny czystej. P-kt pielęgniarski doświetlony jest pośrednio przez
ściankę szkloną z drzwiami szklonymi w pokoju przygotowawczo-pielęgniarskim.
3.2.1 Droga personelu
Personel korzystał będzie z szatni zlokalizowanej w piwnicy budynku i po przebraniu się w
szatni w odzieŜ roboczą personel uda się na stanowiska pracy w oddziale.
3.2.2 Droga pacjentów
Pacjenci przyjmowani będą na dotychczasowych zasadach na oddział na poprzez istniejącą
izbę przyjęć znajdującą się na parterze budynku.
OdzieŜ własna pacjentów przechowywana będzie w istniejącym depozycie znajdującym
się w piwnicy.
3.2.3 Brudna bielizna, odpady komunalne i odpady medyczne, brudne narzędzia
- odpady komunalne na dotychczasowych zasadach gromadzone w zamykanych
pojemnikach wynoszone będą do kontenera umieszczonego na zewnątrz na terenie szpitala,
następnie zabierane są przez firmę zewnętrzną.
- odpady medyczne na dotychczasowych zasadach gromadzone będą w brudowniku,
następnie wynoszone do magazynu znajdującego się w budynku na terenie szpitala i
odbierane przez firmę zewnętrzną.
- brudna bielizna na dotychczasowych zasadach będzie krótkotrwale przetrzymywana w
zamykanych pojemnikach w brudowniku, transportowana do magazynu brudnej bielizny
znajdującego się w budynku szpitala skąd zabierana będzie przez firmę zewnętrzną.
- brudne narzędzia na oddziale uŜywane będą wyłącznie narzędzia jednorazowego
uŜytku, które po uŜyciu będą gromadzone w odpowiednich zamykanych pojemnikach,
wynoszone do magazynu odpadów medycznych znajdującego się w budynku na terenie
szpitala i odbierane przez firmę zewnętrzną.
3.2.4 Czysta bielizna, materiały sterylnych i sprzęt
Czysta bielizna dostarczana będzie na dotychczasowych zasadach przez firmę zewnętrzną
do magazynu bielizny czystej znajdującego się w budynku i przekazywana będzie na oddział
w zamkniętych odpowiednich opakowaniach. Czysta bielizna dostarczana będzie przez firmę
zewnętrzną na dotychczasowych zasadach.
Na oddziale czysta bielizna przechowywana będzie w magazynie bielizny czystej.
Materiały sterylne, sprzęt i narzędzia dostarczane będą na oddział przez firmę
zewnętrzną w odpowiednich zamkniętych opakowaniach.
Materiały sterylne na oddziale będą przechowywane w szafkach medycznych do
tego przeznaczonych, na dotychczasowych zasadach.
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3.2.5 Posiłki dla pacjentów
Posiłki na dotychczasowych zasadach dostarczane będą z zewnątrz przez
firmę cateringową do kuchenki oddziałowej znajdującej się na I piętrze.
Na oddział posiłki trafiać będą w zamykanych wózkach i rozdzielane będą na porcje przy
pokojach pacjentów. Naczynia myte będą w kuchence oddziałowej.
3.3 WyposaŜenie
Odział wyposaŜony będzie w meble, sprzęt i aparaturę, głównie produkcji krajowej
Zastosowany sprzęt powinien posiadać atesty (certyfikaty, świadectwa dopuszczalności do
uŜytkowania). wszystkie meble powinny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych,
umoŜliwiających dezynfekcję oraz zapewniających przechowywanie specjalistycznych
materiałów w warunkach określonych przez producenta i wynikających z ich indywidualnych
właściwości.
Szczegółowe wyposaŜenie pokazano na rysunku nr 1T i wyspecyfikowano w p-kcie 7.
4.0 Dostępność dla niepełnosprawnych
Główne wejście zlokalizowane jest od ul. Dworcowej (strona północna), dodatkowe wejście
wraz z pochylnią dostosowaną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest od podwórza
(strona południowa).
Wewnątrz drogi komunikacji ogólnej znajdują się na jednakowym poziomie
danej kondygnacji.
Komunikację pionową na poszczególne kondygnacje stanowi dźwig szpitalny.
Na oddziale zaprojektowano obszerną łazienkę dla osób niepełnosprawnych, zapewniającą
przestrzeń manewrową 1,5m x 1,5 m, wyposaŜoną w odpowiednio przystosowane dla
niepełnosprawnych: miskę ustępową i umywalkę. Natrysk zaprojektowano na poziomie
posadzki, wykonany z płytek ceramicznych z odpływem punktowym.
Przy urządzeniach sanitarnych zaprojektowano odpowiednie uchwyty ułatwiające
korzystanie z tych urządzeń.
Na korytarzach, wzdłuŜ ścian przewidziano odbojoporęcze.
5.0 Wytyczne wykończenia pomieszczeń
Podano wytyczne objęte wymogami dla poszczególnych typów pomieszczeń szpitalnych,
w ujęciu ogólnym.
Wszystkie opracowania branŜowe są kompatybilne z niniejszym opracowaniem i zostały
zaprojektowane w oparciu o wytyczne technologiczne oraz robocze uzgodnienia. Wytyczne
szczegółowe ujęte są w odpowiednich dla kaŜdej branŜy opracowaniach.
Posadzki:
Posadzki wykonać jako łatwozmywalne, z materiałów odpornych na środki
dezynfekcyjne.
Cokoły o wysokości ok. 10 cm powinny być zaokrąglone lub posiadać nachylenie do
posadzki pod kątem rozwartym oraz być wykonane z tych samych materiałów
budowlanych, co posadzka. Styki na linii cokół/cokó wykonać równieŜ jako wyoblone.
Przy cokołach z płytek ceramicznych zastosować wyoblenia systemowe ceramiczne
na styku cokół/posadzka, cokół/cokół.
Styk cokołu ceramicznego ze ścianą tynkowaną naleŜy wykończyć listwą
wyobleniową o profilu ćwierćwałka, wykonaną ze stali kwasoodpornej.
Posadzki: w pokoju 5- łóŜkowym i w gabinecie diagnostyczno - zabiegowym wykonać
jako prądoprzewodzące.
Posadzki wykonane z wykładziny PVC z rulonu wykonać z zastosowaniem
systemowych profili wyobleniowych.
W pomieszczeniach mokrych posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku
zaprojektowanych kratek ściekowych.
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W pomieszczeniach „mokrych” posadzki wykonać z materiałów o parametrze
antypoślizgowości w klasie R10 (atest „stopy w obuwiu”). Ze względy na wysokie
wymogi higieniczne zaleca się zastosować fugi epoksydowe, w miarę moŜliwości
eliminując stosowanie wszelkiego typu silikonów.
Na styku róŜnych posadzek lub przy dylatacjach zastosować listwy dylatacyjne o
profilu L lub T, wykonane ze stali kwasoodpornej.
Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy,
umoŜliwiający jego mycie i dezynfekcję.
Wymagania jakim powinny odpowiadać płytki glazurowane:
- nienasiąkliwość – 0,04 %
- odporność na uderzenia - ± 2%
- ścieralność wgłębna 120 - 140 mm3
- odporność na plamienie i stosowane środki chemiczne – klasa 3-5
- antypoślizgowość – w zaleŜności od rodzaju pomieszczenia R9, R10, R11
- wyoblenia systemowe, ceramiczne o promieniu 2-3cm
- atest dla pomieszczeń szpitalnych
Wymagania jakim powinny odpowiadać wykładziny PVC (prądoprzewodząca) :
- zmywalna, odporna na środki dezynfekujące
- bakteriostatyczna
- atest dla pomieszczeń szpitalnych o najwyŜszym reŜimie czystości
- odprowadzenie ładunków elektrycznych do instalacj uziemienia budynku
- rezystancja R ≤ 104 - R ≤ 106
- wyoblenia naroŜne o r = 2-3cm
Ściany:
Ściany powinny być trwałe i gładkie oraz odpowiadać wymaganiom stawianym
tynkom kategorii IV- gładzie gipsowe
Ściany we wszystkich pomieszczeniach naleŜy pomalować farbą łatwo zmywalną,
odporną na działanie środków dezynfekujących.
W pomieszczeniach o zwiększonej aseptyce (gabinet diagnostyczno – zabiegowy, pokój 5łóŜkowy) ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, łatwo zmywalnymi,
nienasiąkliwymi do pełnej wysokości np. W przypadku stosowania płytek ceramicznych na
ścianach tych pomieszczeń naleŜy stosować tzw. płytki „bezfugowe”, Płytki „bezfugowe”
naleŜy układać zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku stosowania powłok
malarskich, powinny one posiadać certyfikat PZH o dopuszczeniu dla pomieszczeń o
wysokich wymogach higieniczno-sanitarnych.
Styki ścian wykończonych płytkami ceramicznymi naleŜy wykonać wyoblone z
zastosowaniem systemowych wyobleń ceramicznych. Wysokość płytek wyobleniowych
powinna odpowiadać wysokości zastosowanych płytek.
Ściany w pomieszczeniach sanitarnych, brudowniku, pomieszczeniu porządkowym powinny
być wykończone materiałami trwałymi, łatwo zmywalnymi, nienasiąkliwymi .
Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób
zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.
Przy umywalkach i ciągach roboczych wykonać fartuchy z płytek ceramicznych, wg tabeli
p-kt 8. Ściany te moŜna równieŜ wyłoŜyć innymi materiałami trwałymi, zmywalnymi,
nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
Fartuchy na styku ze ścianą tynkowaną na wszystkich bokach wykończyć listwami o
profilu „ćwierćwałka” wykonanymi ze stali kwasoodpornej.
Wszystkie otynkowane ściany naleŜy wykończyć powłoką malarską, o odpowiednich
parametrach i atestach spełniających wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczególnych
pomieszczeń. W projekcie przyjęto farbę lateksową i powłoki typu „Walflex”.
Ściany, fugi i połączenia, a zwłaszcza na styku cokołu ze ścianą naleŜy wykonać w sposób
bezszczelinowy, umoŜliwiający ich mycie i dezynfekcję. Fugi wykonać epoksydowe.
Wszystkie okładziny ścienne powinny posiadać atest łatwozmywalności oraz zezwolenie
na stosowanie w obiektach słuŜby zdrowia.
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W pomieszczeniach, gdzie przewidziano sufity podwieszone ściany naleŜy wykonać
na pełną wysokość kondygnacji w celu uzyskania oddzielenia kubaturowego
pomieszczeń nawet o tej samej funkcji lub tej samej strefie czystości
Sufity:
Sufity wykonać jako gładkie, uniemoŜliwiające zbieranie się kurzu, łatwe do
czyszczenia (dezynfekcji).
Sufity i połączenia, a zwłaszcza na styku sufitu ze ścianą naleŜy wykonać w sposób
bezszczelinowy, uniemoŜliwiający zbieranie się kurzu, sufity podwieszone powinny być
wykonane w sposób zapewniający szczelność, gładkość powierzchni, nieemitujące Ŝadnych
mikro-cząsteczek.
Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadać atest łatwozmywalności oraz zezwolenie
na stosowanie w obiektach słuŜby zdrowia.
W pomieszczeniach, gdzie zastosowano sufity podwieszone, sufit właściwy
naleŜy otynkować i pomalować farbą emulsyjną lub akrylową.
Stolarka otworowa – okna i drzwi:
Okna powinny być rozwieralno-uchylne.
Okna w pokoju 5-łózkowym 1/14 i pokoju 2-łózkowym /21 powinny posiadać (na Ŝyczenie
uŜytkownika) przy klamkach zamki patentowe, co uniemoŜliwi samodzielne otwieranie okien
przez pacjentów. Klucze muszą być zabezpieczone, pod opieką dyŜurującego personelu.
Wskazane jest zamknięcia skrzydeł wykonać tak, aby wszystkie zamki były otwierane
jednym kluczem. W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie lub systemem wentylacji
mechanicznej zbiorczej naleŜy w górnej ramie okna zamontować nawiewniki.
Przeszklenia w drzwiach muszą być szklone szkłem bezpiecznym oraz być
zabezpieczone przed uderzeniami wózkami szpitalnymi i aparaturą mobilną.
Drzwi wejściowe na oddział powinny być zabezpieczone, w sposób uniemoŜliwiający
samowolne, niekontrolowane wchodzenie na oddział. Wskazane jest aby personel otwierał
drzwi za pomocą kodu. Osoby postronne powinny korzystać przed wejściem z domofonów.
Drzwi do wszystkich pomieszczeń poza kabinami w-c i węzłami sanitarnymi dla pacjentów
wykonać zamykane na zamek patentowy, zabezpieczający przed dostępem osób
niepowołanych.
Drzwi do kabin w-c i węzłów sanitarnych dla pacjentów i personelu naleŜy zaopatrzyć
w zamki z blokadą w-c z moŜliwością otwarcia z zewnątrz.
W przypadku zastosowania drzwi przeszklonych wskazane jest zastosować szkło mleczne,
matowe.
Stolarkę drewnianą malować farbą zmywalną, odporną na działanie środków
dezynfekcyjnych.
Parapety okienne wykonać jako łatwozmywalne, zaleca się zastosować parapety z
Ŝywic epoksydowych lub konglomeratów.
W pomieszczeniach, gdzie występuje glazura powyŜej 1,60 m, lub o podwyŜszonej aseptyce w
miejsce parapetów podokiennych wykończenie części poziomych muru podokiennego powinno
być wykonane z płytek zastosowanych na ścianach tych pomieszczeń.
Parapety podokienne, wewnętrzne powinny wystawać nie więcej niŜ 3 cm poza
wykończone części pionowe muru podokiennego.
Zalecane pozostałe elementy wykończeniowe:
Na oknach wykonać zabezpieczenie pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem
poprzez zastosowanie roletek wewnętrznych
W komunikacji naleŜy zastosować odbojoporęcze, taśmy ochronne i naroŜniki wzorowane
na typie ACROVYN.
Wszystkie instalacje poziome i pionowe prowadzić w bruzdach lub obudować.
Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej naleŜy obudować.
We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem przedsionków do w-c naleŜy
zapewnić wentylację grawitacyjną.
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W węzłach sanitarnych bez okien wentylację grawitacyjną naleŜy wspomagać poprzez
zamontowanie na kanałach grawitacyjnych wentylatorów wspomagających, uruchamianych
po włączeniu światła i wyłączających się z systemowym opóźnieniem po wyłączeniu światła.
Uwaga :
Zastosowane materiały wykończeniowe muszą spełniać wymagania dla obiektów
słuŜby zdrowia.
Oddział wyposaŜony będzie w instalacje :
Instalacje sanitarne:
Wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja hydrantów wewnętrznych
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje gazów medycznych
- tlenu
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Instalacja wyciągowa na potrzeby pomieszczeń ogólnych
Instalacja wyciągowa na potrzeby pomieszczeń sanitarnych
Instalacje elektryczne:
zasilania rozdzielnic oddziałowych
zasilania gwarantowanego UPS
instalacje oświetlenia podstawowego oraz
awaryjnego, instalacja siły i gniazd wtykowych
instalacja odgromowa,
instalacja połączeń wyrównawczych,
trasy kablowe
Instalacje teletechniczne:
instalację systemu sygnalizacji poŜaru
instalację sieci strukturalnej
instalacja oddymiania klatki schodowej
instalacja systemu zamknięć ogniowych
instalacja systemu kontroli dostępu,
instalacja wideodomofonowa
instalację monitoringu CCTV,
instalację przyzywową
Opracowała:
Jadwiga Lubeńczuk
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6.0 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W POMIESZCZENIACH
SYMBOL

NAZWA I TYP

ILOŚĆ

PRODUCENT

DYST.

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

UWAGI

I PIĘTRO ODDZIAŁ
Af2
Bd2
Ce2*
Ce3
Cks/U

Ckw
Ea1
Tb14
Ve50

Sofa rozkładana 190x75
Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
Szafa czterodrzwiowa 60x45x180 na rzeczy osobiste
zamykana na klucz
Szafa biurowa czterodrzwiowa 90X45
Szafka kuchenna 80x45 stojąca z płyty meblowej z
wbudowaną umywalką z umywalką ceramiczną 45x35
cm
Szafka kuchenna wisząca ok. 80x25
Biurko 110x60
Czajnik elektryczny
Komputer+ monitor + klawiatura

1/01 POKÓJ LEKARZY
1
Wg zaopatrzenia rynku
4
Wg zaopatrzenia rynku
1
Wykonanie indywidualne
2
1

Wykonanie indywidualne
Wykonanie indywidualne

1
4
1
4kpl.

Wykonanie indywidualne
Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

Ba5
Ce4
Cj2

Szafka ubraniowa zamykana na kluczyk
Szafka przyłóŜkowa z blatem bocznym składanym

Aa5

Zz1/2
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montaŜ na ścianie

Wykonanie indywidualne

Wieszak ubraniowy ścienny
1
Wg zaopatrzenia rynku
dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl
Wg zaopatrzenia rynku
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
kosz na odpady komunalne
1/ 02, 1/21 POKÓJ 2-ŁÓ śKOWY razem dwa komplety
Łó Ŝko szpitalne 4 – segmentowe, materac, szczyty
2
Wg zaopatrzenia
tworzywowe, barierki boczne.
rynku
Taboret szpitalny
2
Wg zaopatrzenia

Zz2
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

- dopr. wody ciepłej i zimnej,
odpr.ścieków do umywalki

-230V, 50Hz, 2000W
-230V, 50Hz,

-podłączenie do sieci
logicznej systemu
szpitala,
montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie

rynku

Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy
dł.ok. 3,2mb

2

Wg zaopatrzenia rynku

2
1kpl.

Wg zaopatrzenia
rynku
Wg zaopatrzenia
rynku

Na kaŜdym stanowisku
oświetlenie,

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z

gniazda el. wtykowe x4,
gniazda wyrówn. potencjału x 1
przyg. pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x1,
przyzyw

pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

p-kt światła nocnego,

punktem

Zz2
10*

Wieszak ubraniowy ścienny
System parawanów sufitowych ok. 6,5 mb

1

1kpl.

Gj5
Gh5

Wg zaopatrzenia
dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
rynku
kosz na odpady komunalne, kosz na odpady medyczne
1/03 GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY
Taboret na śrubie
1
Wg zaopatrzenia rynku
Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
1
Wg zaopatrzenia rynku
Fotel do pobrań
1
Wg zaopatrzenia rynku
Szafa czterodrzwiowa 60x45x180 na rzeczy osobiste
1
Wykonanie indywidualne
zamykana na klucz
Szafa biurowa czterodrzwiowa 90X45
1
Wykonanie indywidualne
Szafki medyczne stojące – zabudowa z wbudowanym
1kpl.
Wykonanie indywidualne
zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej i umywalką
ok.300x60
Szafki medyczne wiszące ok.300x30
1kpl.
Wykonanie indywidualne
Stolik zabiegowy
1
Wg zaopatrzenia rynku
Biurko lekarskie 120x60
1
Wg zaopatrzenia rynku
Kozetka lekarska
1
Wg zaopatrzenia rynku
Lampa bakteriobójcza przepływowa z promiennikiem
1
Wg zaopatrzenia rynku
zewnętrznym – ścienna, z zewnętrznym licznikiem i
programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana
na kluczyk
Parawan lekarski
1
Wg zaopatrzenia rynku
Lampa zabiegowa mobilna halogenowa
1
Wg zaopatrzenia

Tg5

Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa

Ve50

Komputer+ monitor + klawiatura

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Ba2
Bd2
Bd6
Ce2*
Ce3
Cms/U,ZL

Cmw
Df4
Eb1
Gb3
Gi3

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku
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dozownik mydła uruchamiany bez kontaktu z dłonią,
dozownik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez
kontaktu z dłonią, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
kosz na odpady komunalne, odpady medyczne

1

montaŜ na ścianie
MontaŜ do sufitu i
ścian

Wg zaopatrzenia rynku

rynku

montaŜ na ścianie

dopr. wody ciepłej i zimnej,
odprowadzenie ścieków do
zlewozmywaka i umywalki

montaŜ zlewozmywaka
i umywalki w szafce

230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci
145VA, element emitujący UV-C
2xTUV 55W wewn.
1xTUV 55 W zewn.

montaŜ nad drzwiami
na ścianie

-230V, 50Hz, 12V, 50W

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz, 145 W

4kpl.

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz,

1kpl przy

Wg zaopatrzenia rynku

umywalce

montaŜ w zabudowie
meblowej
-podłączenie do sieci
logicznej systemu
szpitala,
montaŜ na ścianie

Ba5

1/ 04
Łó Ŝko szpitalne 4 – segmentowe, materac, szczyty
tworzywowe, barierki boczne.
Taboret szpitalny

Ce4
Cj2

Szafka ubraniowa zamykana na kluczyk
Szafka przyłóŜkowa z blatem bocznym składanym

Aa5

Zz1/2

Zz2
10*

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Zz2
W6
5*
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy
dł.ok. 3,2mb

Wieszak ubraniowy ścienny
System parawanów sufitowych ok. 19,0 mb

Ccw
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4
4
4
2kpl.

1
2kpl.

rynku
Wg zaopatrzenia
rynku
Wg zaopatrzenia rynku

Wg zaopatrzenia
rynku
Wg zaopatrzenia
rynku

Wg zaopatrzenia rynku

Wg zaopatrzenia
dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
rynku
kosz na odpady komunalne, kosz na odpady medyczne
1/05 WĘZEŁ SANITARNY PACJENTÓW
Wieszak ubraniowy ścienny
1
Uchwyt stały przy natrysku
1
Zasłonka prysznicowa
ok.2,0mb Wg zaopatrzenia rynku

dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
pojemnik na papier toaletowy lustro ścienne
kosz na odpady komunalne
Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu nad drzwiami

Ccs

POKÓJ 4-ŁÓ śKOWY
4
Wg zaopatrzenia

1kpl

Wg zaopatrzenia
rynku

2

1/06 KUCHENKA ODDZIAŁOWA
Szafki kuchenne stojące ze stali nierdzewnej o wym ok.
1kpl.
np.;LOZAMET
140x60 szt.1 i 60x60 szt.1
Szafki kuchenne wiszące ze stali nierdzewnej o wym
1kpl.
np.;LOZAMET
ok. 140x30 szt.1 i 80x30 szt.1

Na kaŜdym stanowisku
oświetlenie,

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z

gniazda el. wtykowe x4,
gniazda wyrówn. potencjału x 1
przyg. pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x1,
przyzyw

pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

p-kt światła nocnego,

punktem

montaŜ na ścianie
MontaŜ do sufitu i
ścian
montaŜ na ścianie

montaŜ na ścianie
MontaŜ do ściany i
sufitu

montaŜ na ścianie

Połączenie z punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie

Fb1
Sk2/2
Tb11
Tb14
Tb20
Tg6*
Zz2
Zz8
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Ce3
Ch4
Fd9
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Wózek kelnerski z szafką
Stół zlewozmywakowy dwukomorowy 80x60 z baterią
napełniaczem i spryskiwaczem
Kuchenka mikrofalowa
Czajnik elektryczny
Zmywarka z funkcją wyparzania np.:ZK.07.5E

1
1
1
1
1

np.;LOZAMET

doprowadzenie wody ciepłej i
zimnej, odprowadzenie ścieków

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz,

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz, 2000W

np.;LOZAMET

3N 400V, 50Hz, 4,75 KW
doprowadzenie wody ciepłej i
zimnej, odprowadzenie ścieków

Lodówka 50x60x85
1
Wg zaopatrzenia rynku
Wieszak ubraniowy ścienny
1
Pojemnik na odpady pokonsumpcyjne
1
Wg zaopatrzenia rynku
dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl
Wg zaopatrzenia
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
rynku
kosz na odpady komunalne
1/07 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
Szafa magazynowa z płyty meblowej 90x45,
3
Wykonanie indywidualne
4-drzwiowa, zabudowa do sufitu
Regał magazynowy metalowy z półkami z płyty
1
Wg zaopatrzenia rynku
meblowej 80x30
Wózek zamykany do bielizny czystej
1
Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia
Drabinka aluminiowa składana
1

-230V, 50Hz, 200 W

montaŜ na ścianie

rynku

1/08 BRUDOWNIK
Ch2*
Ch3**
Fd13/2
Gi3*

Se9

13

Metalowy regał wiszący 3 poziomowy, aŜurowy ze stali
nierdzewnej na kaczki i baseny 90x45
Szafa ze stali nierdzewnej na środki do mycia i
dezynfekcji
Wózek do brudnej bielizny na dwa worki
Lampa bakteriobójcza przepływowa z promiennikiem
zewnętrznym – ścienna, z zewnętrznym licznikiem i
programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana
na kluczyk
Myjnia – dezynfektor np.: ERLEN 1.45

MontaŜ do ściany

1kpl.

Wg zaopatrzenia rynku

1

Wg zaopatrzenia rynku

1
1

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci
105VA, element emitujący UV-C
2xTUV 30W wewn.
1xTUV 30 W zewn.

montaŜ nad drzwiami
na ścianie

1

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 60Hz, 16A, 3000W, opcja

montaŜ wg instrukcji
producenta

380V
pompa 750W
odpływ 100-110mm,ciepła woda
¾, zimna woda ¾

Wieszak ścienny
1
Wg zaopatrzenia rynku
Zamykany pojemnik na odpady
1
Wg zaopatrzenia rynku
1kpl Wg zaopatrzenia rynku
WyposaŜenie dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny,
nie ujęte na
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
rysunku
kosz na odpady komunalne
1/09 WĘZEŁ SANITARNY PACJENTÓW KOBIET I N/SPRAWNYCH
Bb11
Krzesełko do natrysku odkładane
1
Wg zaopatrzenia rynku
W1*
Uchwyt odkładany przy w-c
2
Wg zaopatrzenia rynku
W3
Uchwyt ścienny odkładany przy umywalce
2
Wg zaopatrzenia rynku
W6
Uchwyt stały przy natrysku
1
Wg zaopatrzenia rynku
5*
Zasłonka prysznicowa
ok.2,0mb Wg zaopatrzenia rynku
Zz2
Zz8

Zz2
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Wieszak ubraniowy ścienny
dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
pojemnik na papier toaletowy, lustro uchylne
kosz na odpady komunalne
Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i
sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami

1
1kpl

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

Cj2

Szafka przyłóŜkowa z blatem bocznym składanym

Ce4
Zz1/1*
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Szafka ubraniowa zamykana na kluczyk
Panel ścienny jednostanowiskowy elektryczno-gazowy
pionowy

4
2kpl.

montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie
MontaŜ do ściany i
sufitu

Połączenie z punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

Ba5

4

montaŜ na ścianie

montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie

2

1/10, 1/12 POKÓJ 4-ŁÓ śKOWY razem dwa komplety
Łó Ŝko szpitalne 4 – segmentowe, materac, szczyty
4
Wg zaopatrzenia
tworzywowe, barierki boczne.
rynku
Taboret szpitalny
4
Wg zaopatrzenia

Aa5

montaŜ do ściany

rynku
Wg zaopatrzenia
rynku

Wg zaopatrzenia rynku

Wg zaopatrzenia
rynku

oświetlenie,
p-kt światła nocnego,
gniazda el. wtykowe x4,
gniazda wyrówn. potencjału x 1
przyg. pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x1,
przyzyw

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z
punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

Zz1/2

Zz2
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Zz2
W5
5*
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy
dł.ok. 3,2mb

1kpl.

rynku

montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie

dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
pojemnik na papier toaletowy lustro ścienne
kosz na odpady komunalne

montaŜ na ścianie

Ba5
Ce4
Cj2

Szafka ubraniowa zamykana na kluczyk
Szafka przyłóŜkowa z blatem bocznym składanym

15

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z
punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl Wg zaopatrzenia
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
rynku
kosz na odpady komunalne, kosz na odpady medyczne
1/11 WĘZEŁ SANITARNY PACJENTÓW M ĘZCZYZN
Wieszak ubraniowy ścienny
1
Uchwyt stały przy natrysku
1
Zasłonka prysznicowa
ok.2,5mb Wg zaopatrzenia rynku

Łó Ŝko szpitalne 4 – segmentowe, materac, szczyty
tworzywowe, barierki boczne.
Taboret szpitalny

Zz1/1

Na kaŜdym stanowisku
oświetlenie,
p-kt światła nocnego,
gniazda el. wtykowe x4,
gniazda wyrówn. potencjału x 1
przyg. pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x1
przyzyw

1

Wieszak ubraniowy ścienny

1kpl

montaŜ na ścianie
MontaŜ do ściany i
sufitu

Wg zaopatrzenia
rynku

2

Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu nad drzwiami

Aa5

Wg zaopatrzenia

Połączenie z punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

1/13 POKÓJ 4-ŁÓ śKOWY
4
Wg zaopatrzenia

Panel ścienny jednostanowiskowy elektryczno-gazowy
dł.ok. 1,6mb

4
4
4
2kpl.

rynku
Wg zaopatrzenia
rynku
Wg zaopatrzenia rynku

Wg zaopatrzenia
rynku
Wg zaopatrzenia
rynku

oświetlenie,
p-kt światła nocnego,

gniazda el. wtykowe x4,
gniazda wyrówn. potencjału x 1
przyg. pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x1,
przyzyw

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z
punktem

pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

Zz1/2

Zz2
10*

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Aa5
Ba5
Cj*

Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy
dł.ok. 3,2mb

Wieszak ubraniowy ścienny
System parawanów sufitowych ok. 15,0 mb

1kpl.

Wg zaopatrzenia
rynku

1
2kpl.

dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl Wg zaopatrzenia
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
rynku
kosz na odpady komunalne, kosz na odpady medyczne
1/14 POKÓJ 5-ŁÓ śKOWY
Łó Ŝko szpitalne 4 – segmentowe, materac, szczyty
5
Wg zaopatrzenia rynku
tworzywowe, barierki boczne
Taboret szpitalny
5
Wg zaopatrzenia rynku
Szuflada zawieszana na szynie sprzętowej
5
Wg zaopatrzenia rynku,
Panel ścienny elektryczno-gazowy dwustanowiskowy
dł. 3,2m
+ dwie szyny akcesoryjne dl. ok. 4,0mb do zawieszenia
szuflady(Cj*) i półki np.: na kardiomonitor, wieszaka na
kroplówki, koszyka na osprzęt itp. na kaŜdym
stanowisku

2kpl.

w wybranym systemie
Wg zaopatrzenia rynku

Zz1/3*

Panel ścienny elektryczno-gazowy trzystanowiskowy dł.
4,8m
+ dwie szyny akcesoryjne dl. ok. 5,6mb do zawieszenia
szuflady(Cj*) i półki np.: na kardiomonitor, wieszaka na
kroplówki, koszyka na osprzęt itp. na kaŜdym
stanowisku

3kpl.

Wg zaopatrzenia rynku
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Wieszak ubraniowy ścienny
System parawanów sufitowych ok. 20mb

1

2 kpl..

Wg zaopatrzenia rynku

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z
punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami
montaŜ na ścianie
MontaŜ do sufitu i
ścian

Wg zaopatrzenia rynku

Zz1/2*

Zz2
5*

Na kaŜdym stanowisku
oświetlenie,
p-kt światła nocnego,
gniazda el. wtykowe x4,
gniazda wyrówn. potencjału x 1
przyg. pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x1
przyzyw

montaŜ na ścianie

Na kaŜdym stanowisku oświetlenie, pkt światła nocnego, gniazda el.wtykowe
x4,
gniazda wyrówn.potencjału x 2, przyg.
pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x2,
spręŜone powietrze x1
przyzyw
Na kaŜdym stanowisku oświetlenie, pkt światła nocnego, gniazda el.wtykowe
x4,
gniazda wyrówn.potencjału x 2, przyg.
pod gniazda teletechniczne x2,
gniazdo tlenu x2,
gniazdo prózni x1,
przyzyw

MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z
punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami
MontaŜ na ścianie
Przyzyw połączony z
punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami
montaŜ na ścianie
MontaŜ do sufitu i
ścian

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Lustro nad umywalką, dozownik mydła uruchamiany
bez kontaktu z dłonią, , dozownik ze środkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią,
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na odpady
komunalne, kosz na odpady medyczne
Aparatura monitorująca funkcje Ŝyciowe pacjenta w tym
kardiomonitor

1kpl

montaŜ na ścianie

5 kpl.

Połączenie z
monitorem-centralą w
punkcie pielęgniarskim

1/15 PUNKT PIELĘGNIARSKI
Bd2
Ec1

Ve50

Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
Lada pielęgniarska dwupoziomowa + zabudowa
meblowa z szafkami zamykanymi na zamki patentowe
(orientacyjne wymiary podano na rzucie)
Komputer+ monitor + klawiatura

1
1kpl.

Wg zaopatrzenia rynku
Wykonanie
indywidualne

1kpl.

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz,

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz,

Ve5

Monitor – centrala (podgląd funkcji Ŝyciowych z
monitorów w p.5-łoŜkowym 1/14)

1

Ve6*

Monitor – podgląd z kamer monitorujących wejścia i
korytarz

1

Ve12

Drukarka

1

T.PRZYZYW. Tablica przyzywu
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

1kpl.

kosz na odpady komunalne,

1

-230V, 50Hz,

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku
w
Wg zaopatrzenia rynku

-podłączenie do sieci
logicznej systemu
szpitala,
-podłączenie do
monitorów w pokoju
1/14
montaŜ na ścianie,
połączenie z
urządzeniem
rejestrującym

-230V, 50Hz,
Połaczenie z p-ktami
przyzywu

1/16 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO - PIEL ĘGNIARSKI
Ca2
Ce3
Cms

Szafa lekarska szklona
Szafa biurowa na dokumenty zamykana na zamki
patentowe
Szafki medyczne stojące 260cm x 60 cm z
wbudowaną umywalką i zlewozmywakiem

Cmw

Szafki medyczne wiszące 180 x 30 częściowo szklone

Df4*

Wózek na leki
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1
1

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

1kpl.

Wykonanie
indywidualne

1kpl.

Wykonanie
indywidualne
Wg zaopatrzenia
rynku

1

dopr. Wody ciepłej i zimnej,
odprowadzenie ścieków do umywalki i
zlewozmywaka

montaŜ umywalki i
zlewozmywaka w
szafce

montaŜ n na ścianie

Df4***
Tg5*
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Wózek zabiegowy (pielęgnacja pacjenta)

1

Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa
dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny,
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na odpady
komunalne, kosz na odpady medyczne

1
1kpl

Wg zaopatrzenia
rynku
Wg zaopatrzenia
rynku

-230V, 50Hz,, 145 W
montaŜ na ścianie

1/17 POKÓJ SOCJALNY
Bc5
Cks

Krzesło twarde
Szafki kuchenne stojące 270cmx 60cm w zabudowie z
wbudowanym zlewozmywakiem i umywalką

Ckw
Eh2
Tb11
Tb14
Tg6
Zz2

Szafki kuchenne wiszące 120cm x 30cm
Stolik stołówkowy 75x75 cm
Kuchenka mikrofalowa
Czajnik elektryczny
Lodówka 50x60 podblatowa
Wieszak ścienny

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Cks
Fk1
Zz2
8*
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Zz2
W6
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dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik
na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
kosz na odpady komunalne

2

1kpl.
1kpl.
1
1
1
1
1
1kpl

Wg zaopatrzenia rynku
Wykonanie indywidualne

Wykonanie indywidualne

montaŜ umywalki i
zlewozmywaka w
szafce
montaŜ na ścianie

Wykonanie indywidualne
Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz,

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz, 2000W

Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz, 200 W

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

1/18 W-C PERSONELU
Wg zaopatrzenia
dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
1kpl
pojemnik na papier toaletowy lustro ścienne
rynku
kosz na odpady komunalne
1/19 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
Szafka 50x60 z płyty meblowej i blatem odpornym na
1
Wg zaopatrzenia rynku
środki czystości i srodki dezynfekcyjne
Wózek „MOP” o wym. ok. 90x60
1
Wg zaopatrzenia rynku
Wieszak ścienny
1
Wg zaopatrzenia rynku
Półka z płyty meblowej 150x15 na wspornikach
2
Dozownik na płyn dezynfekcyjny
1

Wieszak ubraniowy ścienny
Uchwyt stały przy natrysku

- dopr. wody ciepłej i zimnej,
odpr.ścieków do zlewozmywaka i
umywalki

1/20 WĘZEŁ SANITARNY
1
1

montaŜ do ściany
montaŜ na ścianie

montaŜ na ścianie

montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie

montaŜ na ścianie

5*
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Zasłonka prysznicowa

ok.2,0mb Wg zaopatrzenia rynku

dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
pojemnik na papier toaletowy lustro ścienne
kosz na odpady komunalne

1kpl

MontaŜ do ściany i
sufitu

montaŜ na ścianie

Wg zaopatrzenia
rynku

1

Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu nad drzwiami

Połączenie z punktem
pielęgniarskim i
sygnalizatorem
świetlnym na korytarzu
nad drzwiami

1/22 POKÓJ ORDYNATORA
Bd2
Bd3
Bc5
Ce2**

Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
Fotel rozkładany z funkcja spania
Krzesło twarde
Szafa dwudrzwiowa 60x45x180 na rzeczy osobiste
zamykana na klucz

1
1
1
1

Wg zaopatrzenia rynku
Wykonanie indywidualne

Ce2
Ce3
Cks/U

Szafa biurowa dwu drzwiowa 90X45
Szafa biurowa czterodrzwiowa 90X45
Szafka kuchenna stojąca 60x45 cm z płyty meblowej z
wbudowaną umywalką ceramiczną o wym. ok. 35x45
cm
Szafka kuchenna wisząca ok. 60x20
Biurko 110x60
Pomocnik biurowy na kółkach
Komputer+ monitor + klawiatura

1
1
1

Wykonanie indywidualne
Wykonanie indywidualne
Wykonanie indywidualne

1
4

Wykonanie indywidualne

1
4kpl.

Wykonanie indywidualne
Wg zaopatrzenia rynku

Ckw
Ea1
Ea3
Ve50
Zz2
WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Bd2
Bc5
Ce2**
Ce3
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Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

2

montaŜ na ścianie

Wykonanie indywidualne

Wieszak ubraniowy ścienny
1
Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku
dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny,
1kpl
pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne
kosz na odpady komunalne
1/23 POKÓJ ODDZIAŁOWEJ/ SEKRETARIAT
Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
2
Wg zaopatrzenia rynku
Krzesło twarde
1
Wg zaopatrzenia rynku
Szafa dwudrzwiowa 60x45x180 na rzeczy osobiste
1
Wykonanie indywidualne
zamykana na klucz
Szafa biurowa czterodrzwiowa 90X45

- dopr. wody ciepłej i zimnej,
odpr.ścieków do umywalki

Wykonanie indywidualne

-230V, 50Hz,

-podłączenie do sieci
logicznej systemu
szpitala,
montaŜ na ścianie
montaŜ na ścianie

Cks/U
Ckw
Ea1
Tb14
Tg6
Ve50
Zz2
KSERO

WyposaŜenie
nie ujęte na
rysunku

Dk1
Tg6

Szafka kuchenna stojąca 140x60 cmz płyty meblowej z
wbudowaną umywalką ze stali nierdzewnej
Szafka kuchenna wisząca ok. 90x30
Biurko 110x60
Czajnik elektryczny
Lodówka 50x60 podblatowa
Komputer+ monitor + klawiatura

1

Wykonanie indywidualne

1
2
1

Wykonanie indywidualne

- dopr. wody ciepłej i zimnej,
odpr.ścieków do umywalki
montaŜ na ścianie

Wykonanie indywidualne
Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz, 2000W

1
2kpl.

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz, 200 W
-230V, 50Hz,

Wieszak ubraniowy ścienny
urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner)

1
1

Wg zaopatrzenia rynku
Wg zaopatrzenia rynku

-230V, 50Hz,

dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,
lustro ścienne
kosz na odpady komunalne

1kpl

Wg zaopatrzenia rynku

Blat na wspornikach 120x60 cm
Lodówka 50x60 podblatowa

1/24 KORYTARZ
1
Wykonanie indywidualne
1
Wg zaopatrzenia rynku

-podłączenie do sieci
logicznej systemu
szpitala,
montaŜ na ścianie
- połączenie ze
stanowiskami
komputerowymi w
pokoju ordynatora
1/23, pokoju lekarzy
1/01, pokoju
oddziałowej,
sekretariat
montaŜ na ścianie

montaŜ na ścianie
-230V, 50Hz, 200 W

MEBLE , SPRZĘT I APARATURĘ PODANO PRZYKŁADOWO , W OPARCIU O AKTUALNE INFORMACJE PRODUCENTÓW I DY STRYBUTORÓW ORAZ W OPARCIU O UZGODNIENIA Z U
śYTKOWNIKIEM. ZE WZGLĘDU NA SZEROKI WACHLARZ OFERENTÓW ORAZ SZYBKO POST ĘPUJĄCE ZMIANY W TECHNOLOGII PRODUKOWANYCH MEBLI, SPRZĘTU I
APARATURY NALEśY NINIEJSZE ZESTAWIENIE UŚCIŚLIĆ I UAKTUALNIĆ ZGODNIE Z DANYMI TECHNICZNYMI PODANYMI PRZEZ WYBRANEGO
(NP.: W DRODZE PRZETARGU) DOSTAWCĘ.
PONADTO DOBÓR URZ ĄDZEŃ I APARATURY NALEśY ZWERYFIKOWAĆ W NAWIĄZANIU DO UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W PLACÓWCE REALIZUJ
ĄCEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE.
ZASTOSOWANY SPRZĘT POWINIEN POSIADAĆ ATESTY (CERTYFIKAY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO UśYTKOWANIA). WSZYSTKIE MEBLE POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW
ŁATWOZMYWALNYCH, UMO śLIWIAJĄCYCH DEZYNFEKCJĘ ORAZ ZAPEWNIAJĄCYCH PRZECHOWYWANIE SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW W WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTA I
WYNIKAJĄCYCH Z ICH INDYWIDUALNYCH WŁA ŚCIWOŚCI.
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ SZAF, SZAFEK MEDYCZNYCH I KUCHE NNYCH (SZUFLADY, PÓŁKI ITP.) DO USTALENIA PRZEZ U śYTKOWNIKA PRZY
ZAMÓWIENIU OPIS MEBLI BIUROWYCH Z PŁYTY MEBLOWEJ
-KORPUSY SZAF, SZAFEK I REGAŁÓW WYKONA Ć Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKO ŃCZONE OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ, ZMONTOWANE-SKRĘCONE WKRĘTAMI MEBLOWYMI,
TYŁY Z PŁYTY PIL ŚNIOWEJ
-DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKO ŃCZONEJ OKLEINĄ
PCW -COKOŁY WYKONA Ć Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ ZABEZPIEC ZONE IGIELITEM -BLATY
WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ WYKO ŃCZONE OKLEINĄ PCW
-ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MOśLIWOŚCIĄ PEŁNEJ REGULACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ, UMO śLIWIAJĄCE OTWIERANIE DRZWICZEK POD KĄTEM 90
STOPNI -ROLKOWE PROWADNICE DO SZUFLAD UMOśLIWIAJĄCE WYSUNIĘCIE SZUFLAD W GRANICACH 75-100%
W SZAFEKACH I SZUFLADACH WSKAZANYCH PRZE UśYTKOWNIKA ZAMONTOWAĆ ZAMKI PATENTOWE
-MEBLE WYPOSAśYĆ W PRZELOTKI DO PROWADZENIA PRZEWODÓW
OPIS MEBLI KUCHENNYCH
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-KORPUSY SZAF, SZAFEK I REGAŁÓW WYKONA Ć Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKO ŃCZONE OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ, ZMONTOWANE-SKRĘCONE WKRĘTAMI MEBLOWYMI,
TYŁY PŁYTY PIL ŚNIOWEJ
-DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKO ŃCZONEJ OKLEINĄ PCW, ALTERNATYWNIE –DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ
LAKIEROWANEJ
-NÓ śKI ODPORNE NA KOROZJĘ Z MOśLIWOŚCIĄ REGULACJI WYSOKOŚCI
-COKOŁY WYKONA Ć Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ ZABEZPIEC ZONE IGIELITEM
-BLATY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ 28MM „POSTFORMING” WYKOŃCZONE OKLEINĄ PCW
-ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MOśLIWOŚCIĄ PEŁNEJ REGULACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ, UMO śLIWIAJĄCE OTWIERANIE DRZWICZEK POD KĄTEM 90
STOPNI -ROLKOWE PROWADNICE UMOśLIWIAJĄCE WYSUNIĘCIE SZUFLAD W GRANICACH 75-100%
-PO USTAWIENIU MEBLI NALEśY ZMONTOWAĆ LISTWY PRZYŚCIENNE BLATÓW ROBOCZYCH SŁU śĄCE DO USZCZELNIANIA BLATÓW OD ŚCIANY. LISTWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORYSTYCE I
FAKTURZE NAWIĄZUJĄCEJ DO KOLORU BLATU
OPIS MEBLI MEDYCZNYCH
-KORPUSY SZAFEK WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ O GR.18 m m WYKONANEJ NA BAZIE PŁYTY WIÓROWEJ, WYKO ŃCZONE OKLEINĄ PCV NA FREZ I KLEJ, ZMONTOWANE –
SKRĘCANE WKRĘTAMI MONTAśOWYMI MEBLOWYMI, SKLEJONE KLEJEM, USZCZELNIOE SILIKONEM, TYŁY RÓWNIE ś Z PŁYTY MEBLOWEJ
-DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONANE Z PŁYTY MEBLOWEJ NA FRONTY I DRZWICZKU W TECHNOLOGII „POSTFORMING” WYKOŃCZONEJ OKLEINĄ PCV NA FREZ I KLEJ, WYPOSAśONE W RĄCZKI I UCHWYTY.
ALTERNATYWNIE –DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ LAKIEROWANEJ
W SZAFKACH I SZUFLADACH WSKAZANYCH PRZEZ UśYTKOWNIKA ZAMONTOWAĆ ZAMKI PATENTOWE
-BLATY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ TYPU „POSTFORMING” GR 28 mm NA BAZIE PŁYTY WIÓROWEJ LUB MDF, PŁYTA POWINIENA BY Ć ODPORNA NA DZIAŁANIE PODWY śSZONEJ TEMPERATURY, NIE
POWINNA SIĘ ODBARWIAĆ OD ŚWIATŁA DZIENNEGO I PROMIENI UV, BLAT POWINIEN BY Ć ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY, ŚRODKÓW CZYSTO ŚCI I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH,
POWINIEN BYĆ ODPORNY RÓWIE ś NA ZARYSOWANIA UDERZENIA I ŚCIERANIE.
MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO WYKONANIA MEBLI POWINIEN P OSIADAĆ ATESTY WYDANE PRZEZ UPRAWNIONE INSTYTUCJE JAK NP.: PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY W WARSZAWIE, 0OCENIAJ ĄCĄ
POZYTYWNIE ICH EKSPLOATACJĘ I KLASĘ HIGIENICZNĄ
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7.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ
I PIĘTRO ODDZIAŁ CHORÓB WEWNETRZNYCH
NR. POM. NAZWA
POW.[ m2]
POMIESZCZENIA
1/01
POKÓJ LEKARZY
14,04

ŚCIANY

SUFITY

UWAGI

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.80cm
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.190cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.360cm

1/02

POKÓJ 2 ŁÓśKOWY

1/03

GABINET
DIAGNOSTYCZMO
ZABIEGOWY

1/04

POKÓJ 4 ŁÓśKOWY

29,03

1/05

WĘZEŁ SANITARNY
PACJENTÓW

3,35

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyŜej farba lateksowa

1/06

KUCHNIA ODDZIAŁOWA

7,56

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyŜej farba lateksowa
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16,68

POSADZKI

16,01

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

wykładzina PCV Tarkett
np. IQ Toro SC

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

powłoka malarska –
Wallflex
np.: Wallsheen PW1
tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
z nanocząsteczkami srebra
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.250cm

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.180cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

1/07

MAGAZYN BIELIZNY
CZYSTEJ

2,33

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/08

BRUDOWNIK

4,00

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyŜej farba lateksowa

1/09

WĘZEŁ SANITARNY
KOBIET/NIEPEŁNOSPR
AWNYCH

5,21

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyŜej farba lateksowa

1/10

POKÓJ 4 ŁÓśKOWY

25,30

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/11

WĘZEŁ SANITARNY
MĘśCZYZN

5,51

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 300cm
powyŜej farba lateksowa

1/12

POKÓJ 4 ŁÓśKOWY

25,30

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa
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farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.300cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.190cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.140cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75

1/13

POKÓJ 4 ŁÓśKOWY

28,14

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.160cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75

1/14

POKÓJ 5 ŁÓśKOWY

31,88

wykładzina PCV Tarkett
np. IQ Toro SC

powłoka malarska –
Wallflex
np.: Wallsheen PW1

farba lateksowa
z nanocząsteczkami srebra
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.330cm

wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm
farba lateksowa

1/15

PUNKT
PIELEĘGNIARSKI

5,73

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/16

POKÓJ
PRZYGOTOWAWCZO
PIELĘGNIARSKI
POMIESZCZENIE
SOCJALNE

9,86

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

5,00

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/17

1/18

WCPERSONELU

1/19

POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE

4,03

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyŜej farba lateksowa

1/20

WĘZEŁ SANITRANY
PACJENTÓW

4,93

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 270cm
powyŜej farba lateksowa
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3,68

płytki gresowe

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyŜej farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk
wodoodpornych na ruszcie stalowym
wys.270cm

Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.360cm
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.420cm
wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

1/21

POKÓJ 2 ŁÓśKOWY

1/22

POKÓJ ORDYNATORA

9,18

1/23

POKÓJ ODDZIAŁOWEJ /
SEKRETARIAT

1/24

KORYTARZ

1/25
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KORYTARZ

17,30

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

12,04

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

f farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.270cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

34,59

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

42,07

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.210cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.130cm
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.210cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
naroŜniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
wnęce z lodówką wys. 210cm
szer.240cm
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
odbojoporęcz: np.: HRB4C
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
Zabezpieczenie ścian przed
uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
odbojoporęcz: np.: HRB4C
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75

1/26

KORYTARZ

5,71

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard

wentylacja mechaniczna
Zabezpieczenie ścian
przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
odbojoporęcz: np.: HRB4C
taśma ochronna: np.: TP300
naroŜniki 75x75mm: np. SO75

RAZEM POW. 368,34m2
UWAGA:
Okładziny ścienne z glazury moŜna zastąpić innym materiałem wykończeniowym pod warunkiem, Ŝe będzie to materiał gładki, zmywalny, nienasiąkliwy, o tych samych właściwościach co podane w tabeli.
Posadzki PCV przyklejone na całej powierzchni z cokołem wywiniętym na ściany do wys. ok. 10cm
W projekcie dobrano posadzki PCV na podstawie katalogu firmy: Tarkett
IQ Natural podłoga homogeniczna
IQ Granit SD podłoga homogeniczna rozpraszająca ł adunki elektryczne
IQ Toro S.C. – podłoga homogeniczna elektrostatyczna, przewodząca

Opracowała: Jadwiga Lubeńczuk
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