OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA:
„MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM ILOŚCI ŁÓŻEK”.
W ramach tego zadania przewiduje się przebudowę pomieszczeń istniejącego Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii szpitala w Malborku w celu zwiększenia liczby łóżek.
Zakres robót:
- rozebranie części istniejących ścian i ścianek działowych,
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i zamurowanie starych w istniejącej ścianie wraz z wykonaniem
nadproży,
- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt g.k. na ruszcie metalowym dwuwarstwowo obustronnie,
- montaż aluminiowej stolarki drzwiowej przeszklonej, (przeszklenia okleić matową folią w miejscach i
zakresie określonym przez inwestora).
- ułożenie wykładziny typu tarkett we wszystkich pomieszczeniach, UWAGA: W SALACH CHORYCH NALEŻY
UŁOŻYĆ WYKŁADZINĘ PRĄDOPRZEWODZĄCĄ ZGODNĄ Z WYMAGANIAMI DLA TEGO TYPU POMIESZCZEŃ.
- montaż sufitów podwieszanych w sanitariatach i ciągach komunikacyjnych,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, okładzin ściennych i malowania,
- montaż zabezpieczeń ścian i narożników przed uderzeniami podczas przemieszczania łóżek,
- montaż pochwytów w ciągach komunikacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, (oświetlenie podstawowe + kinkiety nad umywalkami,
oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i oświetlenie nocne),
- wykonanie instalacji elektrycznej gniazdkowej, (po dwa gniazda w salach chorych, po jednym gnieździe w
łazienkach),
- wykonanie instalacji przyzywowej w salach chorych i sanitariatach,
- wykonanie instalacji TV,
- wykonanie instalacji strukturalnej,
- wykonanie systemu monitoringu – obserwacji i kontroli pacjentów,
- wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru,
- dostawa i montaż pojedynczych paneli przyłóżkowych, (łącznie 6 szt.) wyposażonych w instalację tlenu,
sprężonego powietrza i próżni, oraz instalację przyzywową, gniazda elektryczne po 8 szt. na stanowisko na co
najmniej 2 obwodach, 8 zacisków ekwipotencjalnych PA, 2 x podwójne gniazda RJ45. Gniazda gazów
medycznych 2 x tlen, 2 x sprężone powietrze, 2 x próżnia, zintegrowane szyny medyczne, górną i dolną o
wybranej długości, zintegrowaną oprawę oświetlenia dolnego miejscowego oraz nocnego.
- wykonanie instalacji gazów medycznych. Gniazda paneli przyłóżkowych należy zasilić w instalację tlenu
sprężonego powietrza i próżni z istniejących instalacji gazów oddziału.
- przebudowa instalacji wod. kan. z dostosowaniem do nowych funkcji i układu pomieszczeń,
Uwaga:
Ponieważ inwestor odstąpił od wymogu stawianego dla wykonawcy w programie funkcjonalnoużytkowym w zakresie dostawy i montażu myjni dezynfektorów, nie należy ich brać pod uwagę w
przygotowaniu oferty, trzeba natomiast uwzględnić przygotowanie instalacji do ich podłączenia tzn.
instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodnej i elektrycznej.
- przebudowa instalacji c.o. z dostosowaniem do nowego układu pomieszczeń wraz z wymianą istniejących
grzejników żeliwnych członowych na nowe panelowe w wykonaniu higienicznym,
- przebudowa istniejącej mechanicznej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dla wszystkich
pomieszczeń objętych przebudową, zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami w celu dostosowania
do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń.
- remont dachu obejmujący następujący zakres prac:
1. rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami,
2. demontaż instalacji odgromowej w obszarze remontowanego dachu,
3. demontaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji, (2 szt.),
4. demontaż uszkodzonego deskowania połaci dachowej,
5. usunięcie z przestrzeni stropowej materiału izolacyjnego,
6. odgrzybienie elementów drewnianego stropodachu,
7. częściowa wymiana i wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych,
8. impregnacja grzybobójcza, biobójcza i ogniochronna drewnianych elementów stropodachu,

9. montaż nowego deskowania połaci dachowej,
10. montaż podwyższonych podestów pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji, (podwyższenie musi
zapewnić ułożenie nowej izolacji termicznej stropodachu,
11. montaż nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem stropodachu,
(styropapa gr. 20 cm, styropian o odpowiedniej twardości umożliwiającej bezpieczne chodzenie
po stropodachu niepowodujące uszkodzenia pokrycia dachowego oraz jego warstwy izolacyjnej)
12. montaż nowych obróbek blacharskich i rynien z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej,
12. montaż okien dachowych nad holem o łącznej powierzchni min. 4,6 m2.
13. montaż nowej instalacji odgromowej,
14. montaż zdemontowanych jednostek zewnętrznych klimatyzacji na nowych podestach wraz z ich
podłączeniem, uzupełnieniem czynnika chłodzącego i uruchomieniem instalacji klimatyzacyjnej.
Uwaga:
Do niniejszego opisu dołączono zdjęcia uszkodzonego stropodachu.
Na wyżej wymienione prace należy opracować projekt budowlany obejmujący wszystkie branże i uzgodnić
go z rzeczoznawcą d.s. higieniczno-sanitarnych i p.poż.

ZDJĘCIA USZKODZONYCH ELEMENTÓW DREWNIANEGO STROPODACHU
NAD ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Na zdjęciach widoczne są zniszczenia drewnianego stropodachu spowodowane
jego nieszczelnością, belki drewniane w miejscu przecieku są zbutwiałe i
zaatakowane grzybem, materiał izolacyjny w przestrzeni stropowej jest
zawilgocony i nie spełnia swojego zadania.

