
 

 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 

e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl 
Strona 1 z 19 

 

         Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNA  W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO  

–  OPRACOWANIE KONCEPCJI BLOKU OPERACYJNEGO 

 DLA WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH”. 

 

1. Wprowadzenie. 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. zamierza czynnie uczestniczyć w systematycznych 

działaniach samorządu M. St. Warszawy na rzecz poprawy jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych oraz podnoszenia standardu miejskich placówek ochrony zdrowia. Zwłaszcza 

ten ostatni aspekt jest dla Szpitala niezwykle istotny.  

Od początku roku 2017 r. nowa Dyrekcja/ Zarząd Szpitala zmienia strukturę działania, która 

ma na celu wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania placówką jako Spółka tak 

aby lepiej wykorzystywać posiadane zasoby i jednocześnie ograniczać koszty utrzymania 

starych wyeksploatowanych już starych niefunkcjonalnych i ograniczonych powierzchni 

obiektu. 

Pierwotne przeznaczenie istniejących obecnie budynków nie  było związane z 

działalnością medyczną. Główny obiekt powstał w latach 70-tych. W celu jego  

przystosowania do wymagań, jakim powinien odpowiadać pod względem funkcjonalnym i 

sanitarnym dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej, przeprowadzono wiele 

modernizacji i dostosowań. Jednak – ze względu na ograniczenia istniejącej struktury i jej 

geometrii - nie pozwoliło to w pełni uzyskać odpowiedniej przestrzeni i warunków 

architektoniczno – technologicznych, umożliwiających obsługę stale powiększającej się 

liczby pacjentów oraz ilości świadczeń na ich rzecz. Placówka prowadzi usługi medyczne nie 

tylko dla mieszkańców Mokotowa, ale także Wawra, Wilanowa, Ursynowa oraz Piaseczna. 

Ilość pacjentów zwiększy się jeszcze ponieważ Szpital planuje powiększyć zakres o NPL a 

także zaproponować nowatorskie usługi dla pacjentów, którzy zakończyli już hospitalizację. 

Taka sytuacja wymusza konieczność powiększenia posiadanej bazy lokalowej i 

odpowiedniego wyposażenia jej w stosowną i nowoczesną aparaturę medyczną – tak, aby 

móc sprostać oczekiwaniom nowych czasów i wymagań współczesnej medycyny.  
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Planowana rozbudowa ma wypełnić kilka najważniejszych celów:  

1- podniesienie kontraktowych usług medycznych do poziomu ponadstandardowych, 

2- poprawę warunków pracy personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i obsługi, 

3- wykorzystanie w pełni posiadanego zasobu terenowego, który liczy ponad 1,25 ha 

a jest wykorzystany zaledwie w 35% ( wyburzenie starych obiektów będących w 

złym stanie technicznym: barak gospodarczy od strony ul. Górskiej i budynek 

administracyjny od strony u. Stępińskiej ), 

4- poprawę sytuacji komunikacyjnej Szpitala: większe wykorzystanie obsługi od str. 

ul. Górskiej – wjazdy/wyjazdy dla samochodów sanitarnych i dostawczych oraz 

osobowych w dwóch miejscach i dostęp dla pieszych, likwidacja miejsc 

parkingowych na poziomie terenu i ich przeniesienie pod teren, 

5- poprawa warunków do bezkolizyjnej modernizacji istniejącej struktury po 

przeniesieniu do nowego obiektu oddziałów medycznych i klinik, 

6- utworzenie w strefach zmodernizowanych funkcji paramedycznych dla pacjentów 

po hospitalizacji, 

7- modernizacja technicznej obsługi Szpitala w media z infrastruktury miejskiej oraz 

stworzenie warunków do zastosowania niekonwencjonalnych, alternatywnych 

źródeł zasilania w energię w celu redukcji kosztów eksploatacyjnych, 

8- ograniczenie wydatków na dostosowywanie pomieszczeń istniejących w budynku 

starym do minimum oraz stworzenie w nich warunków pracy dla usług 

towarzyszących na zasadach dzierżawy – czyli pozyskiwania środków 

finansowych własnych na cele remontowe i statutowe Szpitala, 

9- zmiana na lepsze wizerunku estetycznego Szpitala w przestrzeni publicznej 

również w aspektach środowiskowych (stworzenie strefy zieleni teren/dachy) 

10-  poprawa struktury urbanistycznej zgodna z MPZP – rejon „Sielce”- wytworzenie, 

wypełnienie dwóch pierzei ulic w tkance zabudowy z dodatkową strefą 

parkowania pod terenem w dwóch poziomach (zależnie od warunków geotechn.) 
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2. Ogólny plan przedsięwzięcia. 

 

Najwłaściwszym rozwiązaniem - ze względu na istniejące uwarunkowania i na 

wykazane wcześniej ograniczenia zasobów - jest wybudowanie nowego zespołu obiektów.                            

Planuje się, kompleksowe i docelowe rozwiązanie z rozłożonym w czasie dochodzeniem do 

zamierzonego celu:                                                                                                                               

Etap I -  będzie wzniesiony na terenie zachodniej części kompleksu, wzdłuż ulicy 

Górskiej – po uprzednim rozebraniu dwóch aktualnie istniejących obiektów spełniających 

funkcje pomocnicze: magazynowe i techniczne. Obydwa te budynki są w bardzo złym stanie 

technicznym i ich rozebranie jest wręcz wskazane ze względu na zagrożenie dla ludzi.        

            Nowy obiekt powinien połączyć od zachodu tj. wzdłuż ul. Górskiej gmach szpitalny z 

kamienicą mieszkalną od północy. To odległość ponad 85,5 m, którą wypełniając w poziomie 

terenu nową strukturą tworzymy zabudowę pierzejową ulicy. Od niej należy utworzyć 

zjazd/wyjazd do parkingu podziemnego od strony kamienicy a także zachować istniejący już 

zjazd na teren modyfikując go ze zjazdem/wyjazdem do parkingu podziemnego. 

Istniejącą na styku z budynkiem szpitalnym stację elektro-energetyczną z pomieszczeniem 

agregatu prądotwórczego należy pozostawić w tym samym miejscu wbudowując je w nową 

bryłę etapu. 

Odpowiednie skomunikowanie z istniejącym budynkiem szpitala - poprzez Budynek 

D do B nastąpiłoby za pośrednictwem łącznika nadwieszonego nad wjazdem od strony ulicy 

Górskiej i ewentualnie dodatkowo z Budynkiem C poprzez górą poprowadzony łącznik 

sprowadzony do parteru na styku z istniejącym budynkiem SOR-u prostopadle do ulicy 

Stępińskiej oparty na słupach, których bazą będzie podziemny parking z zielonym stropem. 

Przewiduje się, że nowy budynek będzie posiadał III kondygnacje nadziemne i jedną 

kondygnacje podziemną. Ustrój konstrukcyjny obiektu modułowy, oparty na szkielecie 

żelbetowym o rozstawie 5,7 m ( 15 modułów wzdłuż ) i 6,0x3,0x6,0 m poprzecznie tak 

powinien być zaprojektowany aby można było w przyszłości nadbudować jeszcze 

przynajmniej trzy kondygnacje – jeśli zajdzie taka potrzeba w szerszym obrysie – na 

wspornikach dla lekkiej obudowy kurtyn ze szkła i aluminium po obu stronach budynku – II 

Etap – Nadbudowa. 
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Na parterze mieściłby się Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), na I piętrze Odział 

Intensywnej Opieki Pooperacyjnej z łącznikami a na II  – Centralny Blok Operacyjny (CBO). 

Te dwie pierwsze kondygnacje powinny dać solidną podbudowę jeśli chodzi o formę 

architektoniczną i materiałową dla tych wyżej położonych, przyszłej nadbudowy.                           

Na pierwszej kondygnacji podziemnej - Centralna Sterylizatornia (CS) i Pomieszczenia 

Techniczne wraz z Magazynami i parkingiem. Drugą kondygnację podziemną zajmowałby 

zasadniczo tylko parking dla samochodów personelu i pacjentów oraz okolicznych 

mieszkańców ( pod wynajem ). 

Wszystkie kondygnacje planowane obecnie i te w przyszłości powinny być połączone 

pionowymi klatkami schodowymi wraz z widami osobowymi i towarowymi a także 

rozdzielnie tylko dla pacjentów CBO ( jako windy pożarowe i ewakuacyjne). Ponad to 

kondygnacje obecnej fazy oraz przyszłej nadbudowy muszą łączyć szachty instalacyjne 

pionowe łatwe do monitorowania i dostępne dla służb technicznych i serwisu instalacji 

położone w bliskości z obrysem korytarzy poszczególnych kondygnacji w celu łatwego ich 

rozprowadzenia do pomieszczeń medycznych. Koncepcja instalacji technicznych musi 

uwzględniać nadbudowę czyli ostateczną formę  obiektu z funkcjami docelowymi. 

Wysokość kondygnacji nadziemnych brutto 3,6 m a podziemnych 3,3m. 

Na stropodachu ostatniej kondygnacji - w pomieszczeniach wykonanych w konwencji 

lekkiej nadbudowy - zostałyby umieszczone, między innymi, urządzenia techniczne 

obsługujące obiekt z CBO wraz z lądowiskiem dla helikopterów. 

 

3. Zmiany w dotychczasowych obiektach Szpitala. 

          Wszystkie opisane wyżej miejsca łączenia nowej struktury budynku w kolejnych 

etapach ze starą strukturą wymagają specjalnej troski i pieczołowitości w opracowaniu 

koncepcyjnym projektu zarówno w branżach architektoniczno–konstrukcyjnei a także w 

branżach instalacyjnych.  

Aktualne Bloki Operacyjne, znajdujące się na Oddziałach: Okulistycznym, 

Otolaryngologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Ogólnej, będą 

zachowane - z możliwością wykorzystania do niektórych typów zabiegów. 

Do budynku, w którym znajduje się SOR przeniesiony zostanie Zakład Diagnostyki 
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Obrazowej, a wolne po nim miejsce – zajmie Oddział Dializ. Spowoduje to istotną poprawę 

warunków lokalowych jednostek organizacyjnych, przełoży się na wzrost jakości działania. 

Na terenie obecnej Centralnej Sterylizatorni zostaną zorganizowane szatnie i 

pomieszczenia techniczne oraz magazynowo -gospodarcze. 

Zmiany te będą związane z dodatkowymi ale odrębnymi opracowaniami 

remontowymi i modernizacyjnymi dla  pomieszczeń: SOR, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 

pracowni diagnostycznych, a także – Centralnej Sterylizatorni.  

 Zmiany związane z przeniesieniem SOR, Centralnej Sterylizatorni spowodują: 

przeniesienie Diagnostyki Obrazowej w miejsce SOR co przyczyni się do powiększenia 

ilości gabinetów lekarzy Przychodni oraz pracowni diagnostycznych. Dyslokacja sal 

operacyjnych do Centralnego Bloku Operacyjnego spowoduje zwiększenie ilości łóżek 

na oddziałach, a doraźnie stworzy przestrzeń do przeniesienia pacjentów na czas 

remontów sal.  

Konieczność  działań renowacyjnych i przekształceń wynika między innymi z faktu, 

że teraźniejszy Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz pracownie diagnostyczne (Holter, EKG, 

gastroskopia, kolonoskopia, punkt pobrań) usytuowane są na parterze budynku D. Pracownie 

od momentu ich utworzenia w latach 70-tych nie podlegały żadnym modyfikacjom. Ich 

funkcjonowanie jest podtrzymywane poprzez bieżące naprawy i drobne remonty. 

Oddzielający pracownie diagnostyczne od SOR-u korytarz również wymaga modernizacji.     

 Ta część Szpitala nie spełnia w pełni wymagań, jakim zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Gabinety są w 

złym stanie technicznym i sanitarnym, nie posiadają w pełni sprawnej wentylacji.  

                 Ściany i podłogi są zniszczone a tynki - odparzone. Instalacja elektryczna 

(aluminiowa) ulega częstym awariom. Stare, nieszczelne, żeliwne instalacje kanalizacyjne są 

przyczyną powstawania zacieków i zalań  niżej położonych pomieszczeń.  

 

4. Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). 

Istniejący obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na bazie Izby Przyjęć i został 

oddany do użytku w marcu 2010 roku. Udzielane są w nim świadczenia zdrowotne polegające 
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na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji 

życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. 

W strukturę organizacyjną SOR-u wchodzi również Rejestracja, gdzie zgłaszają się 

pacjenci na planową hospitalizację w oddziałach szpitala.  

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki posiadających 

odpowiednie kwalifikacje.  

Modernizacja i rozbudowa SOR-u jest konieczna do dalszego właściwego 

funkcjonowania oddziału, gdyż - zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody 

Mazowieckiego z 2013 roku - w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące 

naruszenia rozporządzenia Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w 

sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w zakresie obszarów i pomieszczeń oraz braków 

w wyposażeniu medycznym. Dotychczas użytkowane wyposażenie zarówno w zakresie 

sprzętu medycznego jak i innych urządzeń technicznych jest wyeksploatowane. 

Dzięki przeniesieniu SOR do nowego budynku powstaną możliwości bardziej 

optymalnego przebiegu procesu restrukturyzacji Szpitala Czerniakowskiego, która w efekcie 

powinna przynieść poprawę organizacji jego podstawowych funkcji, efektywności 

wykorzystania personelu i aparatury oraz zracjonalizowania kosztów inwestycji i eksploatacji.  

Wynika to z zastosowania aktualnie dominującego – zwłaszcza w nowych realizacjach 

– modelu działalności polegającego na racjonalnej koncentracji funkcji diagnostyczno-

zabiegowych szpitala wokół szpitalnych oddziałów ratunkowych; w intencji poprawienia 

skuteczności na miarę możliwości i wielkości szpitala - bez ponoszenia dodatkowych 

nakładów.  

Oddział zlokalizowany zostanie na parterze, tak aby wejście dla pieszych i wjazd 

transportu sanitarnego były osobno - nie kolidując ze sobą. Wejście i wjazd do oddziału będą 

zadaszone. Wjazd otwierany i zamykany automatycznie, przelotowy dla ruchu  

specjalistycznych środków transportu sanitarnego, z oznakowanymi drogami dojścia i 

dojazdu. Wjazd powinien zapewniać bezkolizyjny podjazd co najmniej dwóch 

specjalistycznych środków transportu sanitarnego jednocześnie. Wejście i dojazd do oddziału 

będą zorganizowane niezależnie od innych wejść i dojazdów do Szpitala - z przystosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych. 
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SOR będzie posiadał łatwą komunikację z Oddziałem Intensywnej Terapii, 

Centralnym Blokiem Operacyjnym (położonym na wyższej kondygnacji) oraz Zakładem 

Diagnostyki Obrazowej. Sprawne połączenia zostaną zapewnione dzięki własnym 

bezkolizyjnym – pionowym i poziomym – ciągom i łącznikom komunikacyjnym, 

niezależnym od ogólnodostępnych w Szpitalu. 

Na terenie Oddziału będzie zapewniona możliwość wykonywania badań 

diagnostycznych, w tym w szczególności diagnostyki obrazowej przy łóżku pacjenta dzięki 

zastosowaniu aparatu przyłóżkowego RTG. 

Układ przestrzenny SOR zostanie tak skomponowany, aby był wystarczający dla 

prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego obszarów – między innymi w następujących 

strefach: 

 rejestracji i przyjęć; 

 segregacji medycznej; 

 resuscytacyjno-zabiegowego; 

 wstępnej intensywnej terapii; 

 terapii natychmiastowej; 

 obserwacji; 

 konsultacyjnego; 

 laboratoryjno-diagnostycznej; 

 stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego; 

 zaplecza administracyjno-gospodarczego i socjalnego. 

 

Obszar rejestracji i przyjęć zostanie zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu i 

wjeździe do Oddziału, w celu zapewnienia sprawnej rejestracji pacjentów i wprowadzenia 

danych do systemu szpitalnego. W obrębie obszaru rejestracji i przyjęć znajdzie się 

stanowisko rejestratorki medycznej, wyposażone w sprzęt komputerowy niezbędny do 

rejestracji i przyjęć osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

Obszar segregacji medycznej będzie znajdował się również obok wejścia do Oddziału. 

Jego główne cele to dokonanie wstępnej oceny pacjentów, przeprowadzenie ewentualnych 
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wywiadów od pacjentów, zespołów ratowniczych i rodzin - w celu podjęcia właściwych 

procedur. Z tego obszaru musi być zapewniony bezkolizyjny transport tych osób do innych 

obszarów Oddziału, jak również oddziałów diagnostycznych. Obszar ten będzie gotowy do 

jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej co najmniej 4 osób, które znajdują się w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W obrębie segregacji medycznej zlokalizowane 

zostanie stanowisko wyposażone w środki łączności, zapewniające łączność pomiędzy 

centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego - w tym 

lotniczymi, a Oddziałem oraz kompleksową łączność wewnątrzszpitalną, a także niezależny 

stały nasłuch na kanale ogólnopolskim. Obszar ten, jak również cały nowy budynek, musi 

posiadać system bezprzewodowego przywoływania osób. W obrębie obszaru segregacji 

medycznej zlokalizuje się stanowisko dekontaminacji i przygotowania pacjenta oraz zaplecze 

do odpowiedniej realizacji procedur postępowania z ubraniami i rzeczami pacjentów. 

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy tworzyć będą dwie sale resuscytacyjno-zabiegowe, 

z jednym stanowiskiem resuscytacyjnym w każdej z tych sal. W obszarze tym będzie 

realizowane, między innymi: monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, 

prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, prowadzenie resuscytacji 

okołourazowej i wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego 

leczenia urazów. 

Do obszaru tego zostanie doprowadzona instalacja gazów medycznych. Zostanie on 

także wyposażony w odpowiednią aparaturę medyczną – na każde stanowisko resuscytacyjne:  

 stół zabiegowy z lampą operacyjną 

 aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na 

dwa stanowiska obszaru; 

 zestaw do monitorowania czynności życiowych, w tym co najmniej: rytmu serca, 

ciśnienia tętniczego i żylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, końcowo  

            wydechowego stężenia dwutlenku węgla, temperatury powierzchniowej i głębokiej   

            ciała, 

 defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca; 

 pompę infuzyjną; 

 aparat do szybkiego przetaczania płynów; 
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 strzykawki automatyczne; 

 elektryczne urządzenie do ssania; 

 centralne źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda 

poboru; 

 aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta; 

 przyłóżkowy zestaw RTG; 

 analizator parametrów krytycznych; 

 przewoźny ultrasonograf; 

 całodobowy dostęp do bronchoskopu, laryngofiberoskopu, gastrofiberoskopu i 

rektoskopu; 

 zestaw do trudnej intubacji; 

 respirator transportowy - jeden na dwa stanowiska resuscytacyjne obszaru; 

 respirator stacjonarny - jeden na obszar; 

 aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - jeden na dwa stanowiska resuscytacyjne. 

W obszarze wstępnej intensywnej terapii zostaną zlokalizowane dwa stanowiska     

intensywnej terapii, wyposażone - między innymi - w: 

 łóżko do intensywnej terapii (przystosowane do defibrylacji i szybkiego 

poziomowania lub podnoszenia części pleców); 

 respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu (przystosowany również dla 

dzieci); 

 źródło tlenu, powietrza i próżni; 

 zestaw do intubacji i wentylacji; 

 sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów - w tym złożony z co 

najmniej sześciu pomp infuzyjnych; 

 kardiomonitor; 

 pulsoksymetr; 

 kapnograf; 

 aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; 

 respirator transportowy; 
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 materac do ogrzewania pacjentów; 

 fonendoskop. 

W obszarze wstępnej intensywnej terapii będą realizowane następujące główne 

procedury medyczne: monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie 

resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, wykonywanie pełnego zakresu wczesnej 

diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji płynowej, leczenie bólu, 

wstępne leczenie zatruć, opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów, udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. 

Obszar terapii natychmiastowej będzie składał się z sali zabiegowej i sali opatrunków 

gipsowych. Pomieszczenie sali zabiegowej zostanie wyposażone w wyroby medyczne i 

produkty lecznicze, umożliwiające wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób, 

które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Najważniejsze elementy tego 

wyposażenia to: stół zabiegowy z lampą operacyjną i aparat do znieczulania ze stanowiskiem 

do znieczulania wraz z zestawem monitorującym. 

Stanowisko do znieczulania powinno być wyposażone w: 

 aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym; 

 worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe; 

 źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni; 

 urządzenie do ssania; 

 zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma 

laryngoskopami; 

 defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - jeden na zespół połączonych 

ze sobą stanowisk znieczulenia; 

 wyciąg gazów anestetycznych; 

 zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym; 

 znormalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny; 

 źródło światła; 

 sprzęt do dożylnego podawania leków; 
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 fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy; 

 aparat do pomiaru ciśnienia krwi; 

 termometr; 

 pulsoksymetr; 

 monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym, z alarmem wartości 

granicznych; 

 kardiomonitor; 

 kapnograf; 

 monitor zwiotczenia mięśniowego - jeden na dwa stanowiska znieczulenia; 

 monitor gazów anestetycznych - jeden na każde stanowisko; 

 sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; 

 urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych; 

 urządzenie do ogrzewania pacjenta; 

 sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów - w tym, co najmniej 

trzy pompy strzykawkowe; 

 monitor głębokości znieczulenia - jeden na dwa stanowiska. 

Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulania ogólnego, z zastosowaniem 

sztucznej wentylacji płuc zostanie wyposażona w: 

 alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym; 

 alarm rozłączenia w układzie oddechowym; 

 urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania; 

 urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych. 

 źródło tlenu, powietrza i próżni; 

 nie mniej niż osiem gniazd poboru energii elektrycznej; 

 zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych na jedno stanowisko; 

 aparat śródoperacyjny z ramieniem C; 

 meble na sale zabiegowe przystosowane do mycia i dezynfekcji. 
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Pomieszczenie sali opatrunków gipsowych będzie wyposażone w wyroby medyczne i 

produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych, w tym – stół gipsowy z 

odstojnikiem. W pomieszczeniu tym zostanie zapewniony dostęp do źródła tlenu, powietrza i 

próżni oraz wolna przestrzeń do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposażeniem.  

Obszar obserwacji będą stanowić co najmniej cztery stanowiska wyposażone w: 

 wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające: monitorowanie rytmu serca 

i oddechu, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, monitorowanie 

wysycenia tlenowego hemoglobiny, monitorowanie temperatury powierzchniowej 

i głębokiej, stosowanie biernej tlenoterapii, prowadzenie infuzji dożylnych; 

 przenośny zestaw resuscytacyjny, z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem 

transportowym; 

 defibrylator półautomatyczny; 

 źródło tlenu, powietrza i próżni z gniazdami poboru przy każdym stanowisku; 

 elektryczne urządzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska. 

W obszarze konsultacyjnym znajdą się gabinety do badań lekarskich w ramach 

konsultacji, w następujących specjalizacjach: chirurgia, ortopedia, okulistyka, laryngologia i 

neurologia. Gabinety zostaną ulokowane pomiędzy strefą zieloną i czerwoną SOR i połączone 

z nimi odpowiednim traktem komunikacyjnym. Ich wyposażenie stanowić będą wyroby 

medyczne i produkty lecznicze umożliwia przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji 

specjalistycznych. 

Obszar laboratoryjno-diagnostyczny planuje się wyposażyć w wyroby medyczne 

zapewniające niezwłoczne przyłóżkowe wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych  

parametrów norm krytycznych i diagnostyki obrazowej, w tym - badania 

ultrasonograficznego. Obszar ten będzie miał zapewniony całodobowy natychmiastowy 

dostęp do komputerowego badania tomograficznego. 

W przypadku gdy w strukturze SOR znajdą się zespoły  ratownictwa medycznego , 

zostaną zapewnione możliwości ich stacjonowania, w postaci: pomieszczenia na wyroby 

medyczne i produkty lecznicze, systemu alarmowo-wyjazdowego oraz systemu łączności 

wewnątrzszpitalnej, zaplecza socjalnego dla członków zespołów, magazynu sprzętu i miejsce 

wyposażonego w źródła energii elektrycznej i wody. 
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5. Centralny Blok Operacyjny (CBO). 

Centralny Blok Operacyjny będzie wyposażony w osiem sal operacyjnych/ w sześć sal 

operacyjnych.                    

Do każdej z  nich będą przylegać trzy pomieszczenia:  

 pomieszczenie, w którym będzie  odbywać się wjazd i wyjazd pacjenta;  

 pokój przygotowania personelu, w tym przeznaczony do chirurgicznego mycia 

rąk; 

 instrumentarium, w dwóch przypadkach – jedno na dwie sale operacyjne (z 

centralnego instrumentarium będą tu dowożone sterylne narzędzia i materiały 

do operacji). 

      Oprócz tego, na obszarze Bloku Operacyjnego znajdą się:  

 śluza osobowa, przez którą pacjent – w odpowiedniej asyście – będzie 

wwożony na teren bloku i następnie – po zabiegu – go opuści; 

 sala nadzoru poznieczuleniowego – wybudzeniowa, z jednym osobnym 

stanowiskiem septycznym; 

 zaplecze socjalne dla personelu; 

 pomieszczenia magazynowe, miedzy innymi na sprzęt i materiały używane do 

operacji; 

 śluzy personelu (damska i męska), w obrębie których  wyszczególnione będą: 

strefa brudna, czysta i przejściowa oraz węzeł sanitarny; 

 pomieszczenia biurowe i porządkowe; 

 

Odpowiednia komunikacja na terenie Bloku, dotycząca osób, sprzętu i materiałów 

odbywać się będzie po korytarzach: czystym i brudnym. 

Centralny Blok Operacyjny zostanie wyposażony w co najmniej dwie windy 

osobowo-towarowo – brudną i czystą - dostosowane do przewozu łóżek, a także – dwie 

windy tylko towarowe (również: brudną i czystą) do transportu narzędzi operacyjnych do oraz 

z  Centralnej Sterylizatorni.  
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6. Centralna Sterylizatornia (CS). 

Planuje się lokalizację Centralnej Sterylizatorni na pierwszej kondygnacji podziemnej i jej 

bezpośrednią komunikację z Blokiem Operacyjnym, jako głównym odbiorcą produktów 

wysterylizowanych, za pośrednictwem dwóch wind towarowych – brudnej i czystej. Przepływ 

materiałów zostanie tak zoptymalizowany, aby zapewnić zachowanie najwyższych 

standardów zapobiegania zakażeniom. Sterylizatornia będzie przygotowywać materiały 

również dla innych niż CBO jednostek Szpitala 

W holu komunikacji ogólnej materiał brudny (pochodzący spoza Bloku 

Operacyjnego) trafi z ogólnej windy łóżkowo-osobowej brudnej do komory przyjęć i dalej 

przez strefę brudną, strefę czystą i strefę sterylną do magazynu i wydawania artykułów 

wysterylizowanych. W komorze przyjęć znajdzie się również dźwig towarowy brudny, 

będący bezpośrednim połączeniem z korytarzem brudnym CBO i pomieszczeniem 

dekontaminacji narzędzi.  

W pomieszczeniu wydawania artykułów wysterylizowanych będzie zabudowany 

dźwig się dźwig towarowy czysty, mający bezpośrednie połączenie z korytarzem czystym 

CBO, przy instrumentarium.  

Artykuły wysterylizowane będą wracać do oddziałów zabiegowych Szpitala 

łącznikiem lub windą łóżkowo-osobową czystą, z zachowaniem dróg równoległych, bez 

krzyżowania się brudnego materiału z czystym.  

Wózki transportowe, po wyładowaniu materiału brudnego, zostaną przemieszczone do  

pomieszczenia mycia i suszenia, a następnie na stanowisko postojowe przy okienku 

wydawania artykułów wysterylizowanych.  

Dezynfekcja dużych jednostek sprzętu odbywać się będzie w wydzielonej komorze.  

 

7. Ogólny harmonogram wstępny i orientacyjny koszt przedsięwzięcia. 

Główne etapy przedsięwzięcia: 

 opracowanie dokładnej koncepcji architektoniczno-budowlanej i w zakresie 

technologii medycznej, zbliżonej do projektu wstępnego, wraz ze wstępnymi 

stosownymi uzgodnieniami – etap objęty niniejszą procedurą przetargową, 

 uzyskanie przez Zamawiaiajacego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
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publicznego; 

 opracowanie przez kolejnego Wykonawcę wyłonionego w odrębnej procedurze 

przetargowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a na jej podstawie – 

uzyskanie pozwolenia na budowę; 

 roboty budowlano – montażowe i późniejszy zakup wyposażenia – przez wykonawcę 

realizującego roboty budowlane wyłonionego w kolejnym postępowaniu 

przetargowym. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, że oczekuje wysokiego poziomu technicznego opracowania 

koncepcji programowo – przestrzennej dla całości opracowania w formie docelowej od etapu 

I do II ze szczególnym uwzględnieniem Etapu I z Centralnym Blokiem Operacyjnym. 

Dokumentacja ta posłuży do uruchomienia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w 

oparciu o Prawo Zamówień Publicznych do wyłonienia wykonawcy zadania w trybie 

„zaprojektuj” dla przedmiotowej Inwestycji: Rozbudowa i modernizacja Szpitala 

Czerniakowskiego – Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i pełnymi kosztorysami. 

1.Zamówienie obejmuje: 

- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej architektoniczno-budowlanej uzgodnionej z 

rzeczoznawcami w zakresie umożliwiającym wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej 

wszystkich branż i realizacji inwestycji w kolejnej fazie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

-   koncepcję przebiegu i działania dotyczącą wszystkich instalacji wewnętrznych 

niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego szpitala oraz niezbędnych modyfikacji 

zewnętrznych przyłączy w ulicach do realizacji docelowej formy rozbudowy z uzgodnieniami 

rzeczoznawców, 

- koncepcję podstawową technologii medycznej dla rozbudowy w wersji rysunkowej z 

uzgodnieniami rzeczoznawców, 

-  szacunkowy kosztorys wskaźnikowy dla całej inwestycji z podziałem na branże, 

- harmonogram czasowy realizacji całego zadania inwestycyjnego, 

- specyfikację niezbędnych decyzji urzędów administracji państwowej lub innych instytucji 

miejskich i środowiskowych opiniujących podobne inwestycje, 

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień od rzeczoznawców z zakresie zabezpieczeń przeciw 

pożarowych, BHP i Sanepid oraz PIP. 

- określenie potencjalnych zagrożeń i utrudnień mogących negatywnie na realizacje projektu, 

- doradztwo w zakresie opracowanej koncepcji i wspomaganie w procesie wyłonienia 

wykonawcy do realizacji inwestycji, 
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- przekazanie praw autorskich na rzecz Inwestora – Szpital Czerniakowski Spółka, 

- konsultacje z Inwestorem podczas opracowania koncepcji projektowej, 

- realizację celów Inwestora ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, 

- podział na etapy zgodnie ze szkicem sytuacyjnym na mapie –  Załącznik nr 1, 

- Inwestor udostępnia skan mapy do celów projektowych w skali 1: 500 – Załącznik nr 2, 

(udostępniony wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu umowy), 

- wysoki poziom efektywności energetycznej rozwiązań architektoniczno-budowlanych, 

instalacyjnych i materiałowych, 

- szczegółowe i precyzyjne opracowania wysokościowe poziomów obiektów kubaturowych 

nadziemnych i podziemnych wraz ze strefami styku nowych struktur ze starymi. 

 2. Projekt branżowy koncepcyjny – opracowanie ma zawierać:  

-  inwentaryzację budowlaną i instalacyjną na styku nowych i starych struktur 

niezbędnych dla skutecznego połączenia i planowania w przyszłości innych funkcji 

medycznych w starej części uzupełniających statutową działalność szpitala w procesie 

świadczenia usług po hospitalizacji pacjentów, 

- koncepcję architektoniczno-budowlaną i konstrukcyjną z rysunkami standardowymi i 

opisami, wykazami powierzchni i kubatur, wykazami stolarki i ślusarki, wizualizacjami, 

kolorystyką,  uzgodnioną przez rzeczoznawców dokumentacją projektową, 

- koncepcję branżową instalacyjną dla wszystkich wymaganych instalacji nowoczesnego 

szpitala wraz z niezbędnymi instalacjami sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi ze schematami 

ich działań, przebiegiem i opisem techniczno-technologicznym uwzględniającym główne 

urządzenia struktur, bilansami zapotrzebowania do ich zasilania i uzgodnieniami z 

rzeczoznawcami,  

- koncepcję technologiczną szczegółową dla Centralnej Sterylizatorni, SOR i Bloku 

Operacyjnego  zgodnie z rysunkami, wykazami i opisem. 

3. Szacunkowy kosztorys przedmiarowy obejmuje: 

- wszystkie branże budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem ruchomym i wbudowanym 

w obiekt. 

4. Szacunkowy kosztorys wskaźnikowy obejmuje: 

- wszystkie branże budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem  wbudowanym w obiekt i 
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nadbudową. 

5. Wymagania do opracowania dokumentacji koncepcyjnej inwestycji przedmiotowej: 

- wizja lokalna, 

-konsultacje na wszystkich etapach opracowania dokumentacji, 

- opracowanie musi być wykonane przez osoby uprawnione z potwierdzoną przynależnością  

do izb architektonicznych, inżynierów budownictwa, izb branżowych, 

- dokumentację należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej: aktywnej – format dwg i nie aktywnej – format pdf po 1 kopii na CD. 

6.  Obowiązujące normy i przepisy  do opracowania dokumentacji koncepcyjnej 

inwestycji przedmiotowej: 

-  Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 290              

z późniejszymi zmianami ). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą ( Dz. U. z dn. 29.06.2012 r. poz. 739). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego – tekst jednolity ( Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami ). 

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z 2016 

r. poz. 11868 z późniejszymi zmianami ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego tekst jednolity ( Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1129 z późniejszymi zmianami ). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 

2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych w kosztach robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 ). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r.               

poz. 1422 ) tekst jednolity. 

- art.29 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity ( Dz. U.                                  

  z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ). 

             

                                                                                                                                                                                  


