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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
 

Dane wyjściowe do wykonania prac 
adaptacyjno-instalacyjno-montażowych  

 
 
 
Nazwa zamówienia: 

 

„Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj.: tomografu 

komputerowego (64 rzędowego), aparatu RTG kostno-płucnego i aparatu RTG 

Telekomando,  wraz z dostosowaniem pomieszczeń, modernizacją systemu RIS/PACS 

i sieci komputerowej realizowany w ramach dotacji celowej                                                         

Biura Polityki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne                                                                     

pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o.” 

 

  

Adres inwestycji: 

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

 

Grupa robót: 

45.00.00.00-7  - Roboty budowlane 

 

Klasa i kategoria robót: 

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodociągowe i sanitarne 
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.41.00.00-4 Tynkowanie 
45.43.20.00-4 Kładzenie i wykładanie podług, ścian i tapetowanie ścian 
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

 

Zamawiający: 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania są minimalne założenia Zamawiającego do wykonania zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego” – Zakup aparatury 
rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej z dostosowaniem pomieszczeń, modernizacją 
sytemu RIS/PACS oraz sieci teleinformatycznej obsługującej kompletną aparaturę Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej wraz z dostosowaniem serwerowni w celu zapewnienia miejsca dyskowego do archiwizacji 
badań radiologicznych. 
 
A. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowalnych 

 

Lp. Pomieszczenie Orientacyjna powierzchnia [m2] 

1 Pracownia tomografu komputerowego 54,2 

2 Sterownia tomografu komputerowego 3,0 

3 Pracownia aparatu RTG Telekomando 30,0 

4 Sterownia aparatu RTG Telekomando 1,5 

5 Pracownia aparatu RTG kostno-płucnego 29,0 

6 Sterownia aparatu RTG kostno-płucnego 1,7 

7 Korytarz z poczekalnią 67,1 

8 Rejestracja Zakładu 12,5 

9 Pokój lekarski 29,3 

10 Pokój Kierownika ZDO 15,0 

11 Pomieszczenie skanerów kaset cyfrowych 5,0 

12 Pokój USG 13,0 

13 WC w pracowni aparatu RTG Telekomando 1,7 

14 Pokój socjalny 12,0 

15 WC 3,2 

16 Magazyn/szatnia 7,14 

17 Korytarz przy CT 31,8 

 
 
B. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Informacja o prawach własności terenu: Teren został przekazany Szpitalowi Czerniakowskiemu 
Sp. z o.o. przez m. st. Warszawa do nieodpłatnego korzystania na postawie umowy nr 256/2017 
zawartej w dniu 9 maja 2017 roku, na okres 10 lat. 

2. Informacja o budynku i usytuowaniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Zakład zlokalizowany jest na 

parterze budynku „B” Szpitala Czerniakowskiego Sp. z. o.o.  

3. Informacja o wejściu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, drogach komunikacji i innych elementach 

składających się na aktualny stan miejsca inwestycji: Do zakładu prowadzą następujące drogi 

komunikacyjne: 

• Od wejścia głównego do budynku Szpitala – wejście od ul. Stępińskiej,  

• Od strony parkingu Szpitala poprzez podjazd karetek, przez Szpitalny Oddział Ratunkowy,  

• Od strony parkingu Szpitala stalowymi schodami,  

• Od strony wejścia do Przychodni Przyszpitalnej od ul. Górskiej,  

• Od strony wjazdu na teren patio szpitalnego – wjazd od ul. Stępińskiej 
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C. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest realizacja zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj.: tomografu komputerowego (64 rzędowego), aparatu RTG kostno-

płucnego i aparatu RTG Telekomando, wraz z dostosowaniem pomieszczeń, modernizacją systemu 

RIS/PACS i sieci komputerowej.” 

 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1) Opracowane założenia zostały sporządzone w celu opracowania  dokumentacji oraz wykonania                 

na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji prac adaptacyjnych niezbędnych                      

do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego” 

– Zakup aparatury rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej z dostosowaniem 

pomieszczeń, modernizacją sytemu RIS/PACS oraz sieci teleinformatycznej obsługującej kompletną 

aparaturę Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z dostosowaniem serwerowni w celu zapewnienia 

miejsca dyskowego do archiwizacji badań radiologicznych. 

2) W zakres przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego jest 

również pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót adaptacyjnych; 

3) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami 

obowiązującego prawa uzgodnień/zatwierdzeń/zezwoleń/decyzji administracyjnych niezbędnych do 

realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego; 

4) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnych prac należy w szczególności: 

1) przejęcie terenu od Zamawiającego;  

2) zabezpieczenie i wygrodzenie zaplecza terenu prac adaptacyjnych; 

3) zapewnienie dozoru na mieniem na terenie prac na własny koszt; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego                         

(lub Inspektora nadzoru inwestorskiego), certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;  

5) zapewnienie, na własny koszt, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji;  

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony 

środowiska i odpadów; 

7) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 

oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy;  

8) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy;  

9) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac adaptacyjnych i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

10) dbanie o porządek na terenie prac adaptacyjnych oraz utrzymywanie terenu w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

11) uporządkowanie terenu prac adaptacyjnych po ich zakończeniu, zaplecza prac, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  
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12) kompletowanie w trakcie realizacji prac adaptacyjnych wszelkiej dokumentacji, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

dokumentacji powykonawczej; 

13) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac 

adaptacyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia;  

15) przestrzeganie zasad BHP i p.poż.;  

16) zapewnienie wykonania i kierowania pracami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

 
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC W ZAKRESIE WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO                                   

W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji 
  

Dla Zadania nr 1 „Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego, dodatkowo 

modernizacja sytemu RIS/PACS oraz sieci teleinformatycznej obsługującej kompletną aparaturę 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. wraz z dostosowaniem 

serwerowni w celu zapewnienia miejsca dyskowego do archiwizacji badań radiologicznych” 

 

A. Branża budowlana 
 
1. W pracowni przewidzianej pod wymianę tomografu komputerowego sprawdzić nośność stropu                         

i warstw posadzkowych i dokonać ewentualnych wzmocnień, 

2. Zinwentaryzować układ pomieszczeń i dostosować je do instalacji nowych urządzeń,  

3. Wykonać projekt osłon radiologicznych i uzyskać uzgodnienia SANEPID  

4. W pomieszczeniach i korytarzu Zakładu Diagnostyki obrazowej w tym poczekalni dokonać wymiany 

kasetonów sufitowych,  

5. Zinwentaryzować obecne kanały kablowe i dokonać ewentualnych przeróbek,  

6. Doprowadzić kanały na przewody zasilające i sterujące tomografem,  

7. Sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotem do mocowania aparatu i je ewentualnie 

dostosować,  

8. Dokonać malowania pomieszczeń tomografu komputerowego (w tym korytarza – poczekalni                             

i korytarza koło CT) wraz z naprawą ubytków tynku i przygotowaniem podłoża, 

9. Dokonać wymiany wykładzin podłogowych z zastosowaniem materiałów zgodnych z Prawem 

Budowlanym i odrębnymi przepisami dotyczącymi pracowni rentgenodiagnostycznych                                        

i tomograficznych,  

10. Wymiana drzwi pomieszczenia skanerów kaset cyfrowych z rozwiernych na przesuwne, 

11. Wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe,  

12. Uszczelnienie przejść w stropach,  

13. Montaż listew i narożników ochronnych zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  

14. Wymiana / montaż rolet zaciemniających w oknach pomieszczeń, 

15. Dokonać przeglądu okien w pomieszczeniach i w razie potrzeby dokonać naprawy mechanizmów 

zamykania, 

16.  Dokonać przeglądu drzwi ochronnych w pracowni tomografu i sterowni i w razie potrzeby dokonać 

ich regulacji lub naprawy (zawiasy, zamki, klamki itp.), 
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17. Dokonać przeglądu drzwi do pracowni tomografu komputerowego (przesuwnych i rozwiernych)                          

i w razie potrzeby dokonać ich regulacji lub naprawy (zawiasy, zamki, klamki, mechanizm przesuwu, 

zawieszenie itp.), 

18. Dokonać naprawy, a w przypadku konieczności wymiany stolarki drzwiowej (ochronnej i zwykłej), 

19. Dokonać przeglądu wszystkich drzwi w obrębie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i w razie potrzeby 

dokonać ich naprawy i regulacji (zamki, zawiasy, klamki itp.), 

20. Dokonać wymiany drzwi prowadzących do Zakładu Diagnostyki Obrazowej od strony parkingu 

Szpitala (wejście stalowymi schodami) ze zmianą strony ich otwierania na zgodny z kierunkiem 

ewakuacji z zachowaniem otwierania na zewnątrz, 

21. Instalacje prowadzone pod sufitem przykryć sufitem podwieszanym,  

22. Przed montażem sufitów podwieszanych dokonać gruntowania sufitu zasadniczego celem związania 

brudu,  

23. Wykonać blat pod konsole w pracowni tomografu komputerowego 

24. Wykonać meble do pracowni tomografu komputerowego: szaf wysokich i niskich na dokumenty 

zamykanych na klucz w ilości 3 sztuk. 

B. Branża sanitarna 
 
1. Dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji hydraulicznej (wod.-kan., c.o.),  

2. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać przeglądu mechanicznej instalacji 

nawiewno-wywiewnej, wraz ze sprawdzeniem wydajności i krotności wymian powietrza wg norm dla 

zakładów rentgenodiagnostyki i w razie potrzeby dokonać jej regulacji lub naprawy,  

3. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać czyszczenia kratek wentylacyjnych,  

4. W pracowni tomografu komputerowego dokonać wymiany umywalki wraz z armaturą,  

5. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać przeglądu i ewentualnej wymiany 

grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, dostarczone grzejniki muszą być higieniczne, czyli 

umożliwiające przeprowadzenie ich dezynfekcji. 

 

C. Branża elektryczna 

 

1. Dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji elektro-energetycznej,  

2. Dokonać wymiany klimatyzatorów w pracowni tomografu komputerowego z dopasowaniem jego 

wydajności i mocy do wydatku cieplnego urządzeń w pracowni,  

3. Dokonać wymiany koryt montażowych doprowadzających zasilanie i spływ kondensatu                                   

do klimatyzatorów,  

4. Dokonać wymiany klimatyzatora w pomieszczeniu skanerów kaset cyfrowych (względnie dokonać 

przeglądu, czyszczenia i ewentualnej naprawy istniejącego klimatyzatora),  

5. Prawidłowo zamontować przewody odprowadzające kondensat z klimatyzatorów zapewniając jego 

grawitacyjny odpływ na zewnątrz budynku,  

6. Dostarczenie kart gwarancyjnych dla wymienionych urządzeń klimatyzacyjnych,  

7. Odbiór zużytych urządzeń klimatyzacyjnych i ich utylizacja,  

8. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać wymiany oświetlenia sufitowego na 

oświetlenie typu LED z wymaganymi pomiarami natężenia oświetlenia wg obowiązujących 

przepisów, Pomiary potwierdzone stosownym protokołem wystawionym przez osobę /firmę/ do tego 

uprawnioną. 

9. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać wymiany osprzętu elektrycznego (gniazda, 

włączniki, przełączniki itp.) 

10. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać instalacji lamp ewakuacyjnych i awaryjnych 

(z modułem akumulatorowym (wg obowiązujących przepisów), 
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11. W pomieszczeniach tomografu komputerowego dokonać wymiany oświetlenia i lamp 

sygnalizacyjnych,  

12. Doprowadzić przewody zasilające z rozdzielnicy do generatorów tomografu, 

13. Doprowadzić przewody sterujące tomografem, 

14. Wykonać i zainstalować skrzynki rozdzielcze zasilania tomografu komputerowego,  

15. Wykonać pomiary elektryczne instalacji elektrycznej. Pomiary potwierdzone stosownym protokołem 

wystawionym przez osobę /firmę/ do tego uprawnioną, 

16. Wykonać pomiary bezpieczeństwa elektrycznego dostarczonych urządzeń, sprzętu i aparatury, 

Pomiary potwierdzone stosownym protokołem wystawionym przez osobę /firmę/ do tego 

uprawnioną. 

D. Branża teletechniczna 
 

Wg Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. Zadania Nr 1 – załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 

Dla Zadania nr 2 „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu kostno-

płucnego dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” 

 
A. Branża budowlana 
 
1. W pracowni przewidzianej pod wymianę aparatury aparatu rtg kostno-płucnego sprawdzić nośność 

stropu i warstw posadzkowych i dokonać ewentualnych wzmocnień, 

2. W pracowni przewidzianej pod wymianę aparatu rtg kostno-płucnego dokonać sprawdzenia 

nośności stropu pod instalację zawieszenia sufitowego i dokonać ewentualnych wzmocnień,  

3. Zinwentaryzować układ pomieszczeń i dostosować je do instalacji nowych urządzeń,  

4. Wykonać projekt osłon radiologicznych i uzyskać uzgodnienia SANEPID 

5. Zinwentaryzować obecne kanały kablowe i dokonać ewentualnych przeróbek,  

6. Doprowadzić kanały na przewody zasilające i sterujące aparatem rtg,  

7. Sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotew do mocowania aparatu i je ewentualnie 

dostosować,  

8. Dokonać malowania pomieszczeń aparatu rtg kostno-płucnego wraz z naprawą ubytków tynku                         

i przygotowaniem podłoża, 

9. Dokonać wymiany wykładzin podłogowych z zastosowaniem materiałów zgodnych z Prawem 

Budowlanym i odrębnymi przepisami dotyczącymi pracowni rentgenodiagnostycznych                                     

i tomograficznych,  

10. Wymiana drzwi do pracowni aparatu kosno-płucnego z rozwiernych na przesuwne ochronne 

odpowiadające projektowi osłon radiologicznych,  

11. Wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe,  

12. Uszczelnienie przejść w stropach,  

13. Montaż listew i narożników ochronnych zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  

14. Wymiana / montaż rolet zaciemniających w oknach pomieszczeń, 

15. Dokonać przeglądu okien w pomieszczeniach i w razie potrzeby dokonać naprawy mechanizmów 

zamykania, 

16.  Dokonać przeglądu drzwi ochronnych w pracowni aparatu rtg kostno-płucnego i sterowni i w razie 

potrzeby dokonać ich regulacji lub naprawy (zawiasy, zamki, klamki itp.), 

17. Dokonać naprawy, a w przypadku konieczności wymiany stolarki drzwiowej (ochronnej i zwykłej), 

18. Wymienić sufit podwieszany w pomieszczeniach aparatu rtg kostno-płucnego, 

19. Instalacje prowadzone pod sufitem przykryć sufitem podwieszanym,  
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20. Przed montażem sufitów podwieszanych dokonać gruntowania sufitu zasadniczego celem związania 

brudu,  

21. Wykonać blat pod konsole w pracowniach aparatu rtg kostno-płucnego,  

22. Wykonać meble do pracowni aparatu rtg kostno-płucnego: szaf wysokich i niskich na dokumenty 

zamykanych na klucz w ilości 3 sztuk. 

 

B. Branża sanitarna 
 
1. Dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji hydraulicznej (wod.-kan., c.o.),  

2. W pomieszczeniach aparatu rtg kostno-płucnego dokonać przeglądu mechanicznej instalacji 

nawiewno-wywiewnej, wraz ze sprawdzeniem wydajności i krotności wymian powietrza wg norm dla 

zakładów rentgenodiagnostyki i w razie potrzeby dokonać jej regulacji lub naprawy,  

3. W pomieszczeniach aparatu rtg kostno-płucnego dokonać czyszczenia kratek wentylacyjnych,  

4. W pracowni aparatu rtg kostno-płucnego dokonać wymiany umywalki wraz z armaturą,  

5. W pomieszczeniach aparatu rtg kostno-płucnego dokonać przeglądu i ewentualnej wymiany 

grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, Dostarczone grzejniki muszą być higieniczne, czyli 

umożliwiające przeprowadzenie ich dezynfekcji. 

 

C. Branża elektryczna 

 

1. Dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji elektro-energetycznej,  

2. Dokonać montażu klimatyzatora w pracowni aparatu rtg kostno-płucnego z dopasowaniem jego 

wydajności i mocy do wydatku cieplnego urządzeń w pracowni z doprowadzeniem instalacji 

zasilającej z rozdzielni elektrycznej, 

3. Prawidłowo zamontować przewody odprowadzające kondensat z klimatyzatorów zapewniając jego 

grawitacyjny odpływ na zewnątrz budynku,  

4. Dostarczenie kart gwarancyjnych dla zainstalowane klimatyzatora,  

5. W pomieszczeniach aparatu rtg kostno-płucnego dokonać wymiany oświetlenia sufitowego                             

na oświetlenie typu LED z wymaganymi pomiarami natężenia oświetlenia wg obowiązujących 

przepisów, Pomiary potwierdzone stosownym protokołem wystawionym przez osobę /firmę/ do tego 

uprawnioną, 

6. W pomieszczeniach kostno-płucnego dokonać wymiany osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, 

przełączniki itp.), 

7. W pomieszczeniach kostno-płucnego dokonać instalacji lamp ewakuacyjnych i awaryjnych                            

(z modułem akumulatorowym (wg obowiązujących przepisów), 

8. W pomieszczeniach kostno-płucnego dokonać wymiany oświetlenia i lamp sygnalizacyjnych,  

9. Doprowadzić przewody zasilające z rozdzielnicy do generatorów aparatu rtg,  

10. Doprowadzić przewody sterujące aparatem rtg kostno-płucnym, 

11. Wykonać i zainstalować skrzynki rozdzielcze zasilania aparatu rtg kostno-płucnego,  

12. Wykonać pomiary elektryczne instalacji elektrycznej. Pomiary potwierdzone stosownym protokołem 

wystawionym przez osobę /firmę/ do tego uprawnioną, 

13. Wykonać pomiary bezpieczeństwa elektrycznego dostarczonych urządzeń, sprzętu i aparatury, 

Pomiary potwierdzone stosownym protokołem wystawionym przez osobę /firmę/ do tego 

uprawnioną. 

D. Branża teletechniczna 
 

Wg Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. Zadania Nr 2 – załącznik Nr 3 do SIWZ. 



  Postępowanie przetargowe nr: 44/2018 
Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj.: tomografu komputerowego                          

(64 rzędowego), aparatu RTG kostno-płucnego i aparatu RTG Telekomando, wraz z dostosowaniem 
pomieszczeń, modernizacją systemu RIS/PACS i sieci komputerowej realizowany w ramach dotacji 

celowej Biura Polityki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne                                                                                           
pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o.” 

 

8 

 

Dla Zadania nr 3 „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando 

dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” 

 

A. Branża budowlana 
 
1. W pracowni przewidzianej pod wymianę aparatu rtg telekomando, sprawdzić nośność stropu                            

i warstw posadzkowych i dokonać ewentualnych wzmocnień), 

2. Zinwentaryzować układ pomieszczeń i dostosować je do instalacji nowych urządzeń,  

3. Wykonać projekt osłon radiologicznych i uzyskać uzgodnienia SANEPID, 

4. W pracowni aparatu rtg telekomando dokonać montażu sufitu podwieszanego,  

5. Zinwentaryzować obecne kanały kablowe i dokonać ewentualnych przeróbek,  

6. Doprowadzić kanały na przewody zasilające i sterujące aparatem rtg telekomando,  

7. Sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotem do mocowania aparatu i je ewentualnie 

dostosować,  

8. Dokonać malowania pomieszczeń aparatu rtg telekomando wraz z naprawą ubytków tynku i 

przygotowaniem podłoża, 

9. Dokonać wymiany wykładzin podłogowych z zastosowaniem materiałów zgodnych z Prawem 

Budowlanym i odrębnymi przepisami dotyczącymi pracowni rentgenodiagnostycznych i 

tomograficznych,  

10. Wymiana drzwi do pomieszczenia apataru rtg telekomando z rozwiernych na przesuwne ochronne 

odpowiadające projektowi osłon radiologicznych,  

11. Wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe,  

12. Uszczelnienie przejść w stropach,  

13. Montaż listew i narożników ochronnych zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  

14. Wymiana / montaż rolet zaciemniających w oknach pomieszczeń, 

15. Dokonać przeglądu okien w pomieszczeniach aparatu rtg telekomando i w razie potrzeby dokonać 

naprawy mechanizmów zamykania, 

16.  Dokonać przeglądu drzwi ochronnych w pomieszczeniach aparatu rtg telekomando w tym WC i 

sterownia i w razie potrzeby dokonać ich regulacji lub naprawy (zawiasy, zamki, klamki itp.), 

17. Dokonać naprawy, a w przypadku konieczności wymiany stolarki drzwiowej (ochronnej i zwykłej), 

18. Instalacje prowadzone pod sufitem przykryć sufitem podwieszanym,  

19. Przed montażem sufitów podwieszanych dokonać gruntowania sufitu zasadniczego celem związania 

brudu,  

20. Wykonać blat pod konsole w pracowni aparatu rtg telekomando,  

21. Wykonać meble do pomieszczeń aparatu rtg telekomando: szaf wysokich i niskich na dokumenty 

zamykanych na klucz w ilości 3 szt. 

B. Branża sanitarna 
 
1. Dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji hydraulicznej (wod.-kan., c.o.),  

2. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać przeglądu mechanicznej instalacji nawiewno-

wywiewnej, wraz ze sprawdzeniem wydajności i krotności wymian powietrza wg norm dla zakładów 

rentgenodiagnostyki i w razie potrzeby dokonać jej regulacji lub naprawy,  

3. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać czyszczenia kratek wentylacyjnych,  

4. W pracowni aparatu rtg telekomando dokonać wymiany miski ustępowej i umywalki wraz z armaturą,  

5. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać przeglądu i ewentualnej wymiany grzejników 

wraz z zaworami termostatycznymi, Dostarczone grzejniki muszą być higieniczne, czyli 

umożliwiające przeprowadzenie ich dezynfekcji. 
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C. Branża elektryczna 

 

1. Dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji elektro-energetycznej,  

2. Dokonać montażu klimatyzatora w pracowni aparatu rtg telekomando z dopasowaniem jego 

wydajności i mocy do wydatku cieplnego urządzeń w pracowni z doprowadzeniem instalacji 

zasilającej z rozdzielni elektrycznej,  

3. Dokonać montażu koryt montażowych doprowadzających zasilanie i spływ kondensatu                                    

do klimatyzatorów,  

4. Prawidłowo zamontować przewody odprowadzające kondensat z klimatyzatorów zapewniając jego 

grawitacyjny odpływ na zewnątrz budynku,  

5. Dostarczenie kart gwarancyjnych dla zainstalowanych klimatyzatorów,  

6. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać wymiany oświetlenia sufitowego na 

oświetlenie typu LED z wymaganymi pomiarami natężenia oświetlenia wg obowiązujących 

przepisów, Pomiary potwierdzone stosownym protokołem wystawionym przez osobę /firmę/ do tego 

uprawnioną, 

7. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać wymiany osprzętu elektrycznego (gniazda, 

włączniki, przełączniki itp.), 

8. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać instalacji lamp ewakuacyjnych i awaryjnych 

(z modułem akumulatorowym (wg obowiązujących przepisów), 

9. W pomieszczeniach aparatu rtg telekomando dokonać wymiany oświetlenia i lamp sygnalizacyjnych,  

10. Doprowadzić przewody zasilające z rozdzielnicy do generatorów aparatu rtg,  

11. Doprowadzić przewody sterujące aparatem rtg, 

12. Wykonać i zainstalować skrzynki rozdzielcze zasilania aparatu rtg,  

13. Wykonać pomiary elektryczne instalacji elektrycznej. Pomiary potwierdzone stosownym protokołem 

wystawionym przez osobę /firmę/ do tego uprawnioną, 

14. Wykonać pomiary bezpieczeństwa elektrycznego dostarczonych urządzeń, sprzętu i aparatury, 

Pomiary potwierdzone stosownym protokołem wystawionym przez osobę /firmę/ do tego 

uprawnioną. 

D. Branża teletechniczna 
 

Wg Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. Zadania Nr 3 – załącznik Nr 3 do SIWZ. 
 

4. Postanowienie końcowe 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas prac przepisów PPOŻ, BHP                                       

i wewnętrznych procedur Zamawiającego, 

2. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej przewidywanej zmianie 

technologii wykonania prac,  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Szpitala, jego 

pacjentom i osobom postronnym bezpieczeństwa podczas wykonywania prac,  

4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania (a w razie potrzeby wygrodzenia) terenu prac,  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu planu transportu sprzętu                               

i aparatury do przewidzianych pomieszczeń, 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy wytrzymałości stropów na planowanej 

trasie transportu sprzętu i aparatury do przewidzianych pomieszczeń, a w razie potrzeby dokonać 

stosownych obliczeń,  

7. W przypadku konieczności Wykonawca dokona stosownych prac mających na celu 

przetransportowanie sprzętu i aparatury do przewidzianych pomieszczeń (np. stosując płyty 

zwiększające powierzchnię nacisku na strop), 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń powstałych podczas transportu sprzętu                          

i aparatury do przewidzianych pomieszczeń, na terasie transportu i w jej okolicy, 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac i wykorzystywanych 

narzędzi i aparatów,  

10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym mogącym wystąpić 

opóźnieniu wykonywanych prac,  

11. Wykonawca nieodpłatnie dokona wywozu gruzu i innych odpadów powstałych na skutek jego 

działalności (w tym demontowanych urządzeń i instalacji) i dokona ich utylizacji,  

12. W przypadku wymiany urządzeń klimatyzacyjnych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokument potwierdzający ich utylizację przez uprawniony podmiot, 

13. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady                   

i opakowania powstałe przy wykonywaniu prac. Materiały pochodzące z rozbiórki elementów 

budowalnych stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren prac 

adaptacyjnych, 

14. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia                 

i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992), ustawy                

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799), ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 150). 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem prac adaptacyjnych. 

Do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji, a następnie prowadzenia prac 

adaptacyjnych mają zastosowanie: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332) oraz przepisy wykonawcze 

do tej ustawy, 

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) 

oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, 

d) Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz. U. 2012, poz. 739),  

e) Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego                                       

dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2017, poz. 884(, 

f) Prawo atomowe (Dz. U. 2017, poz. 576), 

2. Branżowe normy techniczne. 

3. Wytyczne producentów materiałów budowlanych w zakresie projektowania i montażu. 

4. Posiadane dokumenty i informacje: 

• kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 

• rzut pomieszczeń. 

 


