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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Moduł główny i łącznik z budynkiem Szpitala. Konstrukcja modułu z profili stalowych w konstrukcji 

szkieletowej, obudowana płytami warstwowymi. 

 

System Rezonansu Magnetycznego 1,5T o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku 

nr 3 do Zapytania ofertowego – Oferowane parametry techniczne, zainstalowany w zabudowie modułowej. 

 

Instalacja modułu w sposób zapewniający bezprogową komunikację ze szpitalem. 

Wysokość posadzki szpitala ok 1,3 m powyżej poziomu terenu.  

 

Projekt oraz wytyczne jak również realizacja w zakresie posadowienia modułu po stronie oferenta.  

 

Zwarta zabudowa mieszcząca w swoim obrysie wszystkie niezbędne urządzenia technologiczne, również 

zewnętrzne jednostki.  

 

Konstrukcja modułu wykonana z profili stalowych w konstrukcji szkieletowej obudowana płytami 

z wypełnieniem z materiałów izolacyjnych niepalnych. Obudowa z płyt warstwowych wykończonych blachą 

malowaną proszkowo.  

 

Stolarka drzwiowa:  

Drzwi aluminiowe z wypełnieniem żaluzjowym dla pomostu technicznego pod jednostki zewnętrzne systemu 

klimatyzacji. Drzwi do pom. Technicznego, pełne, wypełnienie panelowe w kolorze elewacji o wymiarze 

w świetle: 1,0 x 2,1m, współczynnik przenikania ciepła U nie więcej niż 1,3 W/m2*K 

 

Całe założenie składa się z:  

• moduł główny 

• łącznik z budynkiem szpitala 

 

 

Wymagania szczegółowe: 

 

Moduł główny:  

Wymiary zewnętrzne: 14,0 x 4,3 m 

 

Pomieszczenia:  

Pom. Techniczne       10 - 12 m2 

Wnęka na jednostki zew. Klimatyzacji (min 90 cm głębokości)  3,5 - 4 m2 

Pomieszczenie badań       22 - 25 m2 

Sterownia        4,5 - 5,5m2 

Komunikacja 
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Konstrukcja:  

• Konstrukcja modułu wykonana z profili stalowych, 

• Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana w technologii szkieletowej z profili zamkniętych. 

• Konstrukcja podłogi oprócz obciążeń stałych i ścian działowych musi przenieść obciążenia użytkowe 

charakterystyczne o wartości 500 kg/m2 

• wysokość pomieszczeń w świetle konstrukcji minimum 3,2m  

• ekranowanie magnetyczne wykonane z blachy krzemowej M36  

 

Parametry przeciwpożarowe konstrukcji i wykończenia:  

Wszystkie elementy konstrukcji budynku są ognioodporne lub obudowane do wymaganej klasy. 

Okładziny sufitów wykonane z materiałów niekapiących pod wpływem ognia.  

 

Klasy ochrony przeciwpożarowej modułu: 

Konstrukcja główna R30  

Dach RE30  

Ściany zewnętrzne: EI30  

Drzwi: do łącznika EI60, do pom. technicznego NRO  

 

Wyposażenie / Wykończenie:  

Wszystkie materiały wykończeniowe są łatwo zmywalne z atestem higienicznym odporne na działanie 

środków dezynfekcyjnych. 

 

Sterownia:  

• przymknięcie sterowni od komunikacji za pomocą drzwi przesuwnych  

• homogeniczna, elektrostatyczna wykładzina PCV z wywinięciem na ściany 

• ściany wykończone powierzchnią zmywalną  

• sufit podwieszany kasetonowy  

• oświetlenie LED ( kasetonowe 60 x 60 cm) z funkcją ściemniania  

• oświetlenie awaryjne  

• wyłącznik awaryjny  

• wentylacja i klimatyzacja 

• stanowisko operatora: biurko, krzesło biurowe,  

 

Pomieszczenie badań: 

• szerokość pomieszczenia minimum 350 cm  

• ekranowanie magnetyczne, tłumiące pole magnetyczne do poziomu 5 Gaussów w obrębie pracowni 

• klatka Faraday’a zawierająca:  

drzwi RF o wymiarach 1200x2100 otwierane na zewnątrz 

okno RF o wymiarach 1200x900 

zestaw filtrów elektrycznych  

zestaw filtrów instalacji klimatyzacji i wentylacji  

podwójna przelotka fi 54mm pod oknem sterownii  

sufitowe lub podłogowe kanały kablowe  

• ściany: biała płyta melaminowana gr. 18mm  

• homogeniczna, elektrostatyczna wykładzina PCV wywinięta na ściany  
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• szafka na cewki  

• szafka na fantomy  

• sufit podwieszany na konstrukcji aluminiowej, kasetonowy 

• oświetlenie LED dwustrefowe, wyłącznik zewnętrzny 

• lampa serwisowa nad rezonansem magnetycznym z podwójnym gniazdem 230V 

• wentylacja i klimatyzacja  

(skrzynki rozprężne wraz z anemostatami i flexami na konstrukcji aluminiowej) 

 

Awaryjny wyrzut Helu (rura Quench) 

• rura wyrzutu helu zgodnie z wymaganiami producenta aparatu MR 

• rura zaizolowana matą kauczukową  

• oznaczenia graficzne / wydzielona i zabezpieczona strefa ostrzegawcza   

 

Wymagania instalacyjne ( sanitarne i wentylacyjne / klimatyzacyjne)  

• Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą elektryczną, chłodnica 

freonową dla pomieszczenia badań MR, sterowni, komunikacji.  

• Wydatek powietrza nawiewanego 2400 m3/h.  

• Dostawa i montaż instalacji wentylacji awaryjnej dla pomieszczenia badań MR. 

• Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów kanałowych o łącznej wydajności chłodniczej 32 kW 

w pomieszczeniu technicznym 

• Dostaw i montaż klimatyzatora typ kasetonowy dla pomieszczenia sterowni. 

• Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych w bryle budynku 

• Dostawa i montaż systemu powiadamiania SMS o awarii klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym oraz 

awarii kompresora helu. 

• Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu komunikacji 

 

Zasilanie 

Zasilanie z przyłącza zewnętrznego podłączonego do rozdzielni głównej.  

Wykonanie zasilania z wskazanego przez zamawiającego punktu po stronie oferenta (długość linii zasilającej 

około 120 mb). Wolne pola w rozdzielni zasilającej zapewnia zamawiający.  

Moduł należy wyposażyć w rozdzielnicę wewnętrzną wyposażoną w wyłączniki i wyłączniki różnicoprądowe 

zasilająca m.in:  

• - urządzenia chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji  

• - oświetlenie podstawowe i awaryjne  

• - gniazda 230V  

• - system rezonansu magnetycznego  

 

Instalacja oświetlenia i gniazd elektrycznych  

• instalacja oświetlenia i gniazd elektrycznych 230V wykonana w korytach / peszlach z ułożeniem instalacji 

wewnątrz ścian.  

 

Sieć Ethernet 

Patchpanele Ethernet zlokalizować w sterowni ( 8 sztuk) pomieszczeniu technicznym (16 sztuk).  

W pomieszczeniu technicznym patchpanel powinien być przygotowany pod podłączenie z siecią zewnętrzną 

z wykorzystaniem „FC”. Okablowanie pomieszczeń w kontenerze w kategorii 6. 
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ŁĄCZNIK Z BUDYNKIEM SZPITALA: 

 

Montaż łącznika umożliwiający bezprogową komunikację pomiędzy modułem MR a budynkiem 

szpitala.  

Wymiary 4 x 3,25m 

Wymiar wewnętrzny umożliwiający manewrowanie łóżkiem szpitalnym 

 

Parametry przeciwpożarowe konstrukcji i wykończenia:  

Wszystkie elementy konstrukcji budynku są ognioodporne lub obudowane do wymaganej klasy. Okładziny 

sufitów wykonane z materiałów niekapiących pod wpływem ognia.  

 

Klasy ochrony przeciwpożarowej łącznika 

Konstrukcja główna R30  

Dach RE30  

Ściany zewnętrzne: ściany oddzielenia pożarowego: REI 120 

Drzwi: do łącznika EI60 ( na styku z modułem MR)  

 

Wyposażenie / Wykończenie:  

Wszystkie materiały wykończeniowe - łatwo zmywalne, z atestem higienicznym, odporne na działanie 

środków dezynfekcyjnych. 

 

• homogeniczna wykładzina PCV wywijana na ścianę  

• oświetlenie LED  

• oświetlenie awaryjne  

• sufit podwieszany kasetonowy 
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