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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 Planowana inwestycja polega na przebudowie nieużytkowego 4 piętra budynku Szpitala 

św. Rodziny w Łodzi przy ul. Pilota Stanisława Wigury 19 w systemie zaprojektuj i zbuduj.  

 Istniejący budynek ma ok. 4 395m² powierzchni całkowitej na pięciu kondygnacjach 

naziemnych i jednej podziemnej. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia 

pomocnicze i socjalne, na poziomach parteru, 1, 2 i 3 piętra znajdują się funkcjonujące 

gabinety lekarskie i diagnostyczne Centrum Medycznego Św. Rodziny. Kondygnacje 4 i 5 nie 

są obecnie użytkowane i przygotowane są do przebudowy.  

Obiekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 3 140m², nr ewidencyjne 54/10, 54/8, 

54/3, 87/30 i 87/31 będące własnością SANTA Sp. z o.o. Nieruchomość jest wolna od 

roszczeń. Działka jest niezadrzewiona, północną część działki zajmuje budynek Szpitala, a 

południową parking dla pacjentów. 

 

 

W części zagospodarowanej i użytkowanej obecnie mieszczą się: 

  

- w piwnicach – pomieszczenia techniczne, socjalne, archiwum. 

- na parterze: hol wejściowy z rejestrację, gabinety diagnostyki obrazowej, gabinety 

endoskopowe i kilka gabinetów lekarskich; 

- na 1 piętrze: gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe; 

- na 2 piętrze: zakład rehabilitacji; 

- na 3 piętrze: gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe. 

- 4 piętro: nieużytkowe; 

- 5 piętro: nieużytkowe.  

 

Planowana inwestycja dotyczy 4 pietra o powierzchni użytkowej ok. 518,5 metra 

kwadratowego (450 m2 + części wspólne) z uwzględnieniem niezbędnych prac w całym 

budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z ich zaprojektowaniem, uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. 
 

Inwestycja zakłada przeprowadzenie adaptacji 4 piętra budynku Centrum 

Medycznego "Szpital Św. Rodziny" w Łodzi na potrzeby opieki koordynowanej, w 

szczególności poprzez utworzenie Poradni Promocji Zdrowia i Gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz modernizację już istniejących komórek 

organizacyjnych wraz z przeniesieniem ich na dotychczas wyłączone z użytkowania IV piętro 

budynku. Modernizacja obejmować będzie remont pomieszczeń (organizacja w sumie 17 

poradni i gabinetów), poczekalni, wyposażenie w wyroby medyczne, infrastrukturę 

informatyczną (sprzęt i oprogramowanie), system numerycznej obsługi pacjentów oraz 

wewnętrzny system edukacyjny (zestaw monitorów). Celem jest zorganizowanie poradni 

posiadającej pełny potencjał do realizacji koordynowanej opieki zdrowotnej, mającej na celu 

osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz 

ciągłości obsługi pacjenta. 4 piętro – przeznaczone zostanie w całości na Zespół 

Koordynowanej Opieki Zdrowotnej w nowoczesnej strukturze z zamiarem zapewnienia 

pacjentom najwyższej jakości świadczeń. Służyć temu będzie zbiorowe pomieszczenie 
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koordynatorów w formie wydzielonych stanowisk służących do koordynowania świadczeń, a 

także indywidualne gabinety koordynatorów pozwalające na profilowanie opieki w oparciu o 

wiek, stan zdrowia oraz choroby współistniejące (pełniące jednocześnie funkcje gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), ponadto ciąg specjalistycznych poradni jak: 

diabetologiczna, dietetyczna, dermatologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, neurologiczna. 

Poradnie uzupełnia sala konferencyjna pełniąca jednocześnie funkcję Poradni promocji 

zdrowia, pracownia USG, Pracownia EEG, EMG Biofeedback, gabinet diagnostyczno – 

zabiegowy. 

 

 

 

1.2 OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

 

Budynek wybudowany został w 1912 r jako pięciokondygnacyjny budynek szpitala, 

podpiwniczony. W latach 40-tych XX w. dobudowane zostało 5 piętro budynku jako część 

mieszkalna sióstr zakonnych. Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, 

murowany z cegły pełnej, otynkowany. Ściany konstrukcyjne wykonano o różnej grubości 0d 

81 cm do 42 cm przy ostatniej kondygnacji. Aktualnie budynek jest użytkowany, po 

wykonaniu prac modernizacyjnych czynne są kondygnacje do 3 piętra włącznie. Na 5 piętrze 

trwają prace modernizacyjne nie związane z niniejszym opracowaniem. Pietro 4 na chwilę 

obecną wyłączone jest z użytkowania.  

Elewacja budynku- z uwagi na usytuowanie w zabudowie śródmiejskiej podlega ochronie 

konserwatorskiej. Konstrukcja budynku jest tradycyjna murowana z elementami betonowymi 

stalowymi częściowo żelbetowymi schodami. Ściany murowane stanowią 3-traktowy układ, w 

którym środkowy jest traktem korytarzowym. W trakcie zachodnim w środkowej części 

budynku dwie klatki schodowe, wydzielone murowanymi ścianami. Budynek podzielony jest 

poprzecznie na dwie części o zróżnicowanej konstrukcji stropów. Dach nad budynkiem 

wykonany w konstrukcji stalowo-betonowej z pokryciem papą o nośnych belkach pokrycia 

drewnianych. 

Wysokości kondygnacji: 

• Piwnice  - od 2,30 do 2,80 m 

• parter   - 3,50 m 

• I piętro  - 3,80 m 

• II piętro  - 3,80 m 

• III piętro - 3,60 m 

• IV piętro  - 3,20 m 

• V piętro  - 2,50 m 

 

 

Dane liczbowe określające wielkość Inwestycji: 

 

Elementy Zagospodarowania Terenu: 

- Powierzchnia całkowita teren (działki 54/10, 54/8, 54/3, 87/30 i 87/31)  ok. 3140 m2 

- Powierzchnia zabudowy. budynku istniejącego                    ok. 755,00 m² 

- Pozostałe komponenty zagospodarowanie terenu jak w stanie istniejącym - bez zmian 
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Budynek SSR : 

- Powierzchnia użytkowa (bez piwnicy)   ok. 3 342,00 m2 

- Powierzchnia projektowana IV piętra   ok.518,50 m2  
(450 + powierzchnia cz. wspólnych) 

- Kubatura        ok. 19.460 m3 

 

Szpital św. Rodziny w Łodzi zajmuje ważne miejsce w historii szpitalnictwa w okresie 

II Rzeczypospolitej i powojennych lat Polski. Oddany do użytku w marcu 1913 był pierwotnie 

przeznaczony na szkołę dla pielęgniarek i położnych. Ostatecznie powstała w nim prywatna 

lecznica chirurgiczno-położnicza dla zamożnych kobiet, która przyjęła nazwę „Klinika Unitas”. 

Od 1934 roku właścicielem budynku zostało Zgromadzenie Sióstr św. Rodziny z Bordeaux – 

zgromadzenie zakonne pochodzące z Francji, które podjęło się prowadzenia pierwszego 

w Łodzi i w Polsce szpitala katolickiego. W szpitalu znajdowały się dwa oddziały: 

chirurgiczny i wewnętrzny. 

Szpital dysponował nowoczesną na owe czasy aparaturą rentgenowską, dwiema salami 

operacyjnymi, własną sterylizatornią oraz salami do rehabilitacji. W czasie okupacji szpital 

został zarekwirowany i prowadzony przez Niemców.  

 

Powojenna działalność szpitala wiąże się głównie z utworzeniem I Kliniki Chirurgii. W 

maju 1945 roku Szpital św. Rodziny zawarł umowę z Uniwersytetem Łódzkim i stał się jego 

kliniczną bazą dydaktyczną 

 

Istniejący budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej: murowany z cegły, z 

drewnianymi stropami. Pierwotny korpus budynku to zasadnicza część północna. W latach 

60. nadbudowano ostatnie 5. piętro oraz wydłużono całość na pelną wysokość o ok. 9m 

i zakończono od strony południowej, przyklejoną do ściany szczytowej, przybudówką na 

wysokość 4. piętra, mieszczącą na parterze wejście do szpitala, a na poszczególnych 

kondygnacjach rodzaj aneksu wypoczynkowego i komunikacji.  

 

Piwnice, parter, 1 i 2 piętro zostały kompletnie przebudowane w 2009 roku na 

Centrum Medyczne grupujące pracownie diagnostyczne, zabiegowe i gabinety konsultacji 

specjalistycznych. Piętro 3 zostało przbudowane w latach 2017/2018 natomiast  piętra 4 i 5 

są nieużytkowe, przeznaczone do zaprojektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia 

zamiennego oraz do przebudowy. 

 

Teren Szpitala ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Prace projektowe dotyczące 

wnętrza budynku nie muszą uwzględniać zaleceń Konserwatora Zabytków. 

 

 

 

1.3 INSTALACJE W BUDYNKU. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania.                    
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Czynnik grzejny ogrzewanie wodno-pompowe.                    

Sieć zdalaczynna miejska, woda temp 72/50 C. 

Przewody zasilające i powrotne prowadzone są w ścianach, kanałach wewnątrz budynku, w 

piwnicy (niski parter) węzeł co. 

Grzejniki w pomieszczeniach gładkie. 

 

Wentylacja  pomieszczeń. 

 

Wentylacja mechaniczna wywiewno- nawiewna: w pomieszczeniach wykonać należy kanały 

wentylacyjne, zgodnie z nowowykonanym projektem, wszystkie centrale wentylacyjne są 

zamontowane i wraz ze sterowaniem znajdują się w odrębnym pomieszczeniu 

wentylatorowni na dachu budynku. 

W budynku istnieje system napowietrzania klatek schodowych, system sterowany SAP, który 

podlegać będzie rozbudowie i przebudowie. 

 

Instalacje elektryczne. 

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje elektryczne: 

Instalacja oświetleniowa, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne 

Instalacja gniazd wtykowych. 

Okablowanie strukturalne: telefony, sieć komputerowa, instalacja SAP z centralą pożarową 

POLON, instalacja alarmowa 

 

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA 

1.przyłącze co – komora firmy VEOLIA zgodnie z PZT- istniejące 

2.przyłącze elektryczne – zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci istniejące 

3. przyłącze wody – istniejące 

4 przyłącze ks – istniejące 

5. przyłącze kd – istniejące  

 

 

 

 

 

1.4 OPIS  FUNKCJI PO PRZEBUDOWIE  

 

Inwestycja zakłada przeprowadzenie adaptacji 4 piętra budynku Centrum Medycznego 

"Szpital Św. Rodziny" w Łodzi na potrzeby opieki koordynowanej, w szczególności poprzez 

utworzenie Poradni Promocji Zdrowia i Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej oraz modernizację już istniejących komórek organizacyjnych wraz z 

przeniesieniem ich na dotychczas wyłączone z użytkowania IV piętro budynku. Modernizacja 

obejmować będzie remont pomieszczeń (organizacja w sumie 17 poradni i gabinetów), 

poczekalni, wyposażenie w wyroby medyczne, infrastrukturę informatyczną (sprzęt i 

oprogramowanie), system numerycznej obsługi pacjentów oraz wewnętrzny system 

edukacyjny (zestaw monitorów). Celem jest zorganizowanie poradni posiadającej pełny 

potencjał do realizacji koordynowanej opieki zdrowotnej, mającej na celu osiąganie wysokiej 

efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta. 

4 piętro – przeznaczone zostanie w całości na Zespół Koordynowanej Opieki Zdrowotnej w 
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nowoczesnej strukturze z zamiarem zapewnienia pacjentom najwyższej jakości świadczeń. 

Służyć temu będzie zbiorowe pomieszczenie koordynatorów w formie wydzielonych 

stanowisk służących do koordynowania świadczeń, a także indywidualne gabinety 

koordynatorów pozwalające na profilowanie opieki w oparciu o wiek, stan zdrowia oraz 

choroby współistniejące (pełniące jednocześnie funkcje gabinetów profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedlekarskiej), ponadto ciąg specjalistycznych poradni jak: diabetologiczna, 

dietetyczna, dermatologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, neurologiczna. Poradnie 

uzupełnia sala konferencyjna pełniąca jednocześnie funkcję Poradni promocji zdrowia, 

pracownia USG, Pracownia EEG, EMG Biofeedback, gabinet diagnostyczno – zabiegowy. 

 

 

1.5 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z ICH ZAPROJEKTOWANIEM - 4 piętro 

 

 

1.5.1 Roboty rozbiórkowe i wyburzenia 

 

Należy rozebrać następujące elementy: 

-  istniejące ściany i ścianki murowane w trzech pomieszczeniach 

-  wykucie- dopasowanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach konstrukcyjnych. 

-  rozebranie wszystkich posadzek i warstw podłogowych, które pozostały na 4 piętrze 

- skucie wszystkich tynków na ścianach istniejących 

 

1.5.2 Roboty wykończeniowe 

 

Ściany i ścianki działowe: 

- w istniejących ścianach murowanych przemurowania i dostosowanie otworów do 

planowanej stolarki 

-  w związku z montowaniem niektórych ścianek na stropach drewnianych należy je 

wykonać w technologii płyt kartonowo – gipsowych z izolacją akustyczną wewnątrz.  

Stropy podwieszone: - w technologii np. typu Armstrong 60x60 na ruszcie, rozbieralne 

Posadzki: - w pomieszczeniach gabinetów, na korytarzu gres, w pomieszczeniach 

mokrych gres, - w strefie wejścia przewiduje się okładziny kamienne szlachetne 

Wykończenie ścian: 

-  tynki cementowo – wapienne oraz gładzie lub tynki gipsowe 

-  we wszystkich pomieszczeniach mokrych – sanitariaty ściany wyłożone kaflami z 

uwzględnieniem historycznego charakteru obiektu 
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- we wszystkich korytarzach i przestrzeniach komunikacyjnych, poczekalniach ściany 

należy zabezpieczyć wykładziną PVC   

Okna i drzwi: 

-  stolarka okienna została kompleksowo wymieniona – nie podlega  

-   drzwi wewnętrzne pełne drewniane i aluminiowe ppoż. 

Instalacje: 

- instalacja wodno – kanalizacyjna 

-  instalacja centralnego ogrzewania 

-  instalacje wentylacji mechanicznej 

-  instalacje klimatyzacji 

-   instalacje elektryczne – siła, gniazdka, oświetlenie w tym również awaryjne i 

ewakuacyjne, zgodnie z wytycznymi opinii WKSP 

- instalacja SAP wraz z rozbudową centrali pożarowej 

- instalacja hydrantowa - kompleksowo wykonana 

 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

2.1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE  

 

Obudowa szybów windowych, klatek schodowych, obudowa szachtów instalacyjnych została 

kompleksowo wykonana podczas poprzednich prac modernizacyjnych, do wybudowania 

fragmenty ściany ogniowej po obsadzeniu drzwi p.poż. EI 120 ( wejścia z klatek 

schodowych) i przemurowanie otworów 

 

2.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE 

 

Ściany wewnętrzne z bloczków Ytong. 

Ściany działowe między pomieszczeniami  

- ściana z płyt GK na ruszcie z wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej 

- wykończenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń 

-szachty wewnętrzne instalacyjne - z uwzględnieniem wymagań przepisów p.poż. 

 

2.2.1 Wymagania ogólne 
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• Stosować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wyłącznie jednego systemu; 

• Niedopuszczalne jest stosowanie w ścianie materiałów i rozwiązań poza-systemowych 

i niejednorodnych systemowo; 

• Wszystkie prace wykonywać w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze 

producenta wybranego systemu, z zastosowaniem właściwych systemowych materiałów 

i komponentów uzupełniających w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami 

dopuszczeniowymi; 

• Konstrukcja, zastosowane materiały i komponenty ściany zależne są od funkcji 

pomieszczenia, jego wielkości i położenia w budynku; a wynikać będą z opracowanej 

dokumentacji technicznej podlegającej uzgodnieniu z Inwestorem 

• Ściany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej budować z zastosowaniem 

płyt ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogów systemowych i zgodnie 

ze stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi; 

• Ściany w pomieszczeniach mokrych budować z zastosowaniem płyt wodoodpornych 

GKBI lub GKFI; 

• W ściany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urządzenia 

sanitarne, zawory czerpalne itp.; 

• W miejscach w których płaszczyzna ściany GK przechodzi w płaszczyznę innych 

elementów budowlanych zewnętrzna warstwa płyt ma stanowić jedną płaszczyznę 

z okładziną GK tych elementów; zastosować należy rozwiązania wzmacniające 

połączenia dwóch różnych materiałów; 

• Na styku ściany GK i okładziny GK ściany murowanej (żelbetowej) wykonać dylatację 

wypełnioną elastycznymi masami silikonowymi. 

 

2.2.2 Izolacja akustyczna 

 

• Izolacyjność akustyczna zapewniona przez zastosowanie wypełnienia wewnętrznych 

przestrzeni między konstrukcją nośną ścian płytami z wełny mineralnej kamiennej 

o gęstości 55kg/m3; 

• Na stykach ścian pomiędzy sobą, stykach z posadzkami, stropami, sufitami 

podwieszonymi oraz innymi elementami budowlanymi należy stosować rozwiązania 

systemowe z zastosowaniem właściwych materiałów i przekładek. 

 

2.2.3 Konstrukcja 

 

• O ile nie zaznaczono inaczej, ściany budowane na pełną wysokość pomieszczenia 

w konstrukcji strop-strop; 

• Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do ścian sąsiadujących, 

z uwzględnieniem ugięcia stropów konstrukcyjnych; 

• Szerokość profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zależne od wysokości i funkcji ściany 

w pomieszczeniu; 

• W ścianach budowanych z podwójną warstwą płyt GK, płyty układane na mijankę; 

• W ścianach instalacyjnych profile nośne ściany z rozstawem umożliwiającym montaż 

przyłączy i stelaży montażowych; z zastosowaniem wzmocnień systemowych. 

• Ściany instalacyjne usztywniane poprzecznie montowanymi pasami z płyt GK; 

• Miejsca montażu przyborów sanitarnych wzmacniane profilami stalowymi lub 

systemowymi. 
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• W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu 

i podłogi oraz profile nadprożowe; 

• We wszystkich przełamaniach geometrii zastosować systemowe wykończeniowe profile 

wzmacniające; 

• Wszystkie styki płyt oraz przełamania geometrii zabezpieczyć systemowymi taśmami 

uszczelniającymi, zaszpachlować masami gipsowymi i wyszlifować; 

• Rozstaw słupków konstrukcji należy dostosować do wysokości ściany; 

 

2.2.4 Uszczelnienia 

 

• Uszczelnienia przeciwpożarowe z zastosowaniem systemowych taśm uszczelniających, 

układanie taśm w sposób ciągły pod konstrukcją ściany po jej obwodzie i na wszystkich 

stykach. 

• Wszystkie styki i przełamania geometryczne wypełniane masami silikonowymi 

• Na styku ściany i sufitu należy zastosować rozwiązania systemowe zapewniające 

kompensację ugięć stropów. 

• Na całej powierzchni ścian, ich obwodzie, stykach, przejściach instalacyjnych, szczelinach 

dylatacyjnych i kompensacyjnych zapewnić cechę dymoszczelności. 

 

2.3 OBUDOWA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH  

 

Obudowę szachów wykonać w systemie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych 

niepalnych wg wybranego producenta. Płyty mocowane do profili stalowych mocowane za 

pomocą stalowych wkrętów zgodnie z opracowaną dokumentacją ppoż i ekspertyzą. 

Opłytowanie wielowarstwowe jednostronne z wypełnieniem z wełny mineralnej płytami 

ognioodpornymi (szer. max 2000mm) wg wybranego systemu. 

Obudowę szachów wykonać z samonośnych płyt ognioodpornych o grubości 

odpowiedniej dla wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody.  

Materiały dobrać zgodnie z wymogami p.poż dla przegród o odporności EI. 

 

2.4 KONSTRUKCJA 

 

Wymiana stropu drewnianego na żelbetowy. Przewidziany jest nowy strop żelbetowy 

gęstożebrowy. Składa się on z prefabrykowanych strunobetonowych belek oraz opartych na 

nich pustaków betonowych. Całość zalana jest żwirobetonem C20/25 do sumarycznej 

grubości 24cm. W budynku zastosowano układ belek o rozpiętości 540cm i 570cm. Belki 

opierają się ścianach nośnych na głębokość minimum 7cm w wykutych gniazdach 

o głębokości minimum 15cm. Przy ścianach nośnych wykonać obwodowe wieńce 

w grubości stropów i szerokości 25cm zbrojone podłużnie 4#12 ze strzemionami #6 co20cm. 

Przy dużych otworach oraz na krawędziach stropów przy klatkach schodowych 

zaprojektowano monolityczne uzupełnienia o grubości 24cm,20cm i 16cm. 

Dopuszcza się wykonanie stropu w innej równoważnej technologii zgodnej z 

opracowywaną przez inwestora dokumentacją p.poż. i ekspertyzą. 

2.5 INSTALACJE 
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2.5.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna  

 

Woda zimna, ciepła i cyrkulacja 

 

Instalacja wody zimnej doprowadzi wodę do wszystkich projektowanych odbiorników. 

Istniejące piony w ścianach i szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów sanitarnych 

prowadzone w bruzdach ściennych oraz przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 

− Instalacja z rur z tworzywa sztucznego.  

− Przewody wody ciepłej i cyrkulacji z rur ze stali szlachetnej odpornych na korozję 

lub tworzywa sztucznego – odpornego na temperaturę dezynfekcji temperaturowej 

instalacji. 

− Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-

Xc) w rurze   ochronnej karbowanej.  

− Instalacja nawodnionych hydrantów z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-

74200 i ZN-72/0640-01.  

Woda ciepła wraz z cyrkulacją doprowadzona zostanie z węzła cieplnego zasilanego z m.s.c. 

 

Kanalizacja sanitarna  

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do sieci miejskiej. 

Wykonanie instalacji z przewodów i kształtek niskoszumowych wpięcie do istniejącego 

systemu KS zgodnie z dokumentacją, z dodatkowym wyizolowanim akustycznym wełną 

mineralną 

− Przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych.  

− Miski ustępowe wiszące.  

− Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowaną 

nasadką z kratką ze stali nierdzewnej.  

− W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne specjalne. 

 

Kanalizacja deszczowa- nie dotyczy 

 

2.5.2 Instalacja centralnego ogrzewania.  

 

W budynku przewidziano instalację centralnego ogrzewania wodnego zasilaną z węzła 

cieplnego.  

− Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposażone w: 

o zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi dla indywidualnej 

regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach, 

o odpowietrzniki miejscowe, 

o zespoły odcinająco – odwadniające, umożliwiające odcięcie i odwodnienie 

grzejnika bez konieczności opróżniania instalacji z wody (np. w przypadku 

jego awarii), podwójna armatura podłączeniowa. 

Grzejniki montowane do ścian lub jako stojące z zastosowaniem zawieszeń systemowych, 

zapewniających odpowiednią estetykę zamocowania. Montowane 12 cm od podłogi i 7-10 

cm od lica ściany. 
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2.5.3 Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 

 

Pomieszczenia zostaną wyposażone w instalację wentylacji kanałowej 

z funkcją regulacji temperatury  przez cały rok – rozbudowa istniejącego systemu 

wentylacyjnego poprzez wybudowanie podejść i odejść z każdego pomieszczenia. 

Intensywność wymiany powietrza dostosowana zostanie do koniecznych w pomieszczeniach 

warunków higienicznych, komfortu cieplnego uwzględniając wymagań zamontowanych 

urządzeń medycznych. 

Instalacja wentylacji umożliwi utrzymanie w pomieszczeniach właściwych parametrów 

powietrza, a w szczególności: 

− temperaturę powietrza we wszystkich pomieszczeniach na poziomie wynikającym 

z zapisów normy PN-78/B-03421 oraz wymogów technologicznych. 

− wysoki poziom czystości powietrza w pomieszczeniach ogólnych i medycznych 

przez zastosowanie właściwej dla ich funkcji stopnia filtracji oraz rodzaju 

i kierunku jego przepływu. 

− maksymalnie wydajnego systemu rekuperacji ciepła (o sprawności spełniających 

aktualne wymagania normatywne) bez utraty własności higienicznych instalacji. 

− optymalnego poziom wilgotności w pomieszczeniach. 

− dostarczenie wymaganą przepisami ilość świeżego powietrza, proporcjonalną do 

ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu. Minimalna ilość powietrza 

świeżego przypadającego na jedną osobę w pomieszczeniach o zakazie palenia 

należy przyjąć w ilości min. 30 m3/h*os. 

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego: wg normy PN-76/B-03420. Dla obliczeń 

instalacji klimatyzacyjnej przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: tz=32oC, ϕz=50 

 

W nowoprojektowanych pomieszczeniach, w zależności od wymagań sanitarnych przewiduje 

się: 

− Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa lub wywiewna  

w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i higieniczno-sanitarnych 

wówczas kompensacja powietrza wyciąganego z pomieszczeń otaczających lub 

ogólnych zespołów nawiewnych. 

− Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z chłodzeniem powietrza 

w okresie letnim – we wszystkich pomieszczeniach z pobytem ludzi  

Stosowane materiały i urządzenia 

− Centrale wentylacyjne wymiana na odpowiedniej wielkości 

− W centralach nagrzewnice wodne 

− Kanały wentylacyjne w klasie szczelności właściwej dla występującego w nich 

ciśnienia powietrza i z możliwością dostępu dla ich czyszczenia. 

− Odzysk ciepła w centralach . 
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− Wszystkie urządzenia będą mieć możliwość współpracy z systemem BMS. 

2.5.4 Instalacja ciepła technologicznego dla zasilania central wentylacyjnych. 

 

Czynnikiem grzewczym dla zasilania urządzeń wentylacyjnych będzie woda 

o parametrach zgodnych z wytycznymi dostawcy ciepła. 

 

Instalację należy zaprojektować z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-

74/H-74244 łączonych przez spawanie. 

Do regulacji instalacji przewidzieć węzły regulacyjne.  

Nagrzewnice wstępne elektryczne. 

Dla zasilenia nagrzewnic wtórnych należy przewidzieć węzły rozdzielcze 

bezpompowe. 

 

2.5.5 Instalacja chłodnicza dla zasilania chłodnic went. i urządzeń klimatyzacyjnych 

 

Czynnikiem chłodniczym powinna będzie woda o parametrach 6/12ºC. 

Źródłem chłodu dla budynku będą agregaty chłodnicze ze skraplaczami freonowymi lub 

schładzaczami wodnymi chłodzonymi powietrzem. 

Agregaty umieszczone zostaną w maszynowniach wentylacyjnych, skraplacze na dachu 

budynku.  

Instalacja chłodu z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74244 łączonych 

przez spawanie. 

Dopuszcza się zastosowanie przewodów z tworzywa sztucznego sieciowanego 

przystosowanego do pracy w warunkach instalacji chłodniczej. 

Przewody izolowane izolacją kauczukową (prowadzone na zewnątrz budynku dodatkowo 

zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej).  

Do regulacji instalacji przewiduje się węzły regulacyjne wyposażone w następujące 

elementy: 

▪ zawór odcinający na zasilaniu 

▪ wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący z siłownikiem na powrocie  

automatyczne odpowietrzniki 

 

2.5.6 Wykaz Instalacji 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje, systemy i urządzenia: 

 

• elektroenergetyczne 

- rozdzielnica piętrowa główne 0,4kV; 

- wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV; 

- instalacja oświetlenia podstawowego 230VAC, rezerwowana i nierezerwowana; 

- instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego; 

- instalacja oświetlenia awaryjnego; 

- instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC, rezerwowana i nierezerwowana; 

- instalacja zasilania odbiorników technologicznych, 
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- instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dla zasilania komputerów; 

- instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej 

- instalacja zasilania odbiorników instalacji sanitarnych; 

- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 

- instalacja uziemień ochronnych i roboczych, 

 

• przeciwpożarowe 

- system sygnalizacji pożarowej SSP; 

- instalacja oddymiania i przewietrzania klatek schodowych; 

 

• teletechniczne 

- instalacja sieci strukturalnej, 

- instalacja domofonowa; 

- instalacja kontroli dostępu ACC; 

- instalacja telewizji dozorowej (CCTV); 

- instalacja przywoławcza; 

- instalacja automatyki HVAC; 

- orurowanie dla instalacji telewizji kablowej lub telewizji zbiorczej TV. 

 

2.6 KLASYFIKACJA ZASILANIA 

 

Pod względem wymaganej pewności zasilania w projektowanym budynku Szpitala Św. 

Rodziny wystąpią następujące klasy zasilania instalacji (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710). 

KLASA 0 - oprawy oświetlenia bezpieczeństwa, oprawy oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego, obwody gniazd wtyczkowych i urządzenia w pomieszczeniach grupy 2, 

gniazda dla zasilania komputerów. 

KLASA 15 - obejmuje urządzenia niezbędne do utrzymania podstawowej działalności 

szpitala, dla których przerwa w zasilaniu nie powinna przekroczyć 15sek. 

Zaliczono do nich: 

• wybrane urządzenia elektromedyczne, 

• wydzielone oprawy oświetleniowe i gniazdka w większości pomieszczeń. 

KLASA >15 - wszystkie pozostałe odbiory. 

 

2.7 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 

2.7.1 Zasilanie podstawowe i rezerwowe 

 

Budynek szpitala zasilony jest 2 przyłączami (podstawowe i rezerwowe) z istniejącej 

sieci energetycznej, zapewniającymi możliwość przejęcia pełnego obciążenia przez każdy z 

zasilaczy. Przy zaniku napięcia na jednym z przyłączy pełne obciążenie przejmowane jest 

przez drugi zasilacz. Zapewniają to automatyczne układy przełączające w rozdzielnicy 

głównej niskiego napięcia 0,4kV. 
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2.7.2 Zasilanie bezpieczeństwa 

 

Oświetlenie ewakuacyjne 

Przewiduje się zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach 

z wewnętrznym (autonomicznym) awaryjnym źródłem zasilania. System oświetlenia 

awaryjnego powinien posiadać, co najmniej 1-godzinną autonomię zasilania i zapewniać 

wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia natężenia w ciągu 5s 

i pełnego poziomu natężenia oświetlenia w ciągu 60s. 

Zastosowany będzie system kontroli i monitoringu, umożliwiający zdalny nadzór i kontrolę 

opraw oświetlenia awaryjnego spełniający wymagania dotyczące przeglądów technicznych 

i czynności konserwacyjnych dla urządzeń przeciwpożarowych wynikających 

z Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Oświetlenie bezpieczeństwa i inne urządzenia (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710) 

Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania, klasa 15 (przerwa ≤ 15s). 

Gniazda wtykowe do zasilania komputerów i innych odbiorników. 

Dla zasilenia odbiorników komputerowych przewiduje się dodatkowy układ jednego zasilacza 

UPS z czasem podtrzymania do 20min. 

 

2.8 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Wszystkie instalacje elektryczne w projektowanym budynku szpitalnym będą wykonane 

zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych arkuszach normy PN-IEC 60364. 

W szczególności dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji 

elektrycznych przewidziano: 

• stosowanie urządzeń i materiałów posiadających zgodne z przepisami świadectwa 

badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnione jednostki kwalifikujące; 

• stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla 

systemów i instalacji, których działanie jest wymagane w warunkach pożaru; 

• odpowiednią lokalizację i dobór urządzeń elektrycznych i przewodów; 

• wyposażenie pomieszczeń ruchu elektrycznego w niezbędny sprzęt ppoż.; 

• przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, będące jednocześnie środkiem 

ochrony budynku przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi w instalacji; 

• odpowiednie przegrody pożarowe i uszczelnienia przepustów kablowych 

w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych budynku; 

• przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej 

poziomu terenu zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do budynku; 

• oświetlenie awaryjne; 

• instalację odgromową i przeciwprzepięciową; 

• system sygnalizacji pożaru – SSP; 
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• instalację oddymiania i przewietrzania klatek schodowych; 

2.9 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

 

Wszystkie instalacje elektryczne będą zasilane z odpowiednich rozdzielnic piętrowych. 

 

2.9.1 Instalacja oświetlenia podstawowego 

 

Z uwagi na konieczność osiągnięcia wysokiego poziomu natężenia oświetlenia przewiduje 

się głównie oprawy ze źródłami LED. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowane będą 

oprawy bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP44. W salach diagnostycznych przewiduje 

się oprawy oświetleniowe ze źródłami LED przeznaczone do pomieszczeń czystych. Ilości 

i moce źródeł światła powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12464-

1:2011.  

 

2.9.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Układ sieci - TN-C-S. 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części 

czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd 

wtyczkowych ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych o działaniu 

bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA typu AC (dla gniazd ogólnego przeznaczenia) 

i typu A (np. dla odbiorników komputerowych). 

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne wyłączenie 

zasilania przy pomocy urządzeń ochronnych przetężeniowych (nadmiarowo prądowych).  

Do głównej szyny uziemień wyrównawczych będą podłączone: 

• wprowadzane do budynku rurociągi wodne, kanalizacyjne, itp; 

• obudowy metalowe urządzeń rozdzielczych; 

• konstrukcje metalowe i blaszane kanały wentylacji mechanicznej; 

• dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji. 

2.9.3 Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa 

 

Zgodnie z wymogami polskich przepisów i norm budynek szpitala podlega ochronie 

odgromowej. Instalacja będzie wykonana z wykorzystaniem elementów naturalnych 

i sztucznych. W budynku przewiduje się wykonanie nowej instalacji odgromowej  

(odtworzenie po remoncie dachu). 

Do ochrony instalacji i urządzeń przed przepięciami przewiduje się zastosowanie ochrony 

kilkustopniowej z wykorzystaniem ochronników przepięciowych oraz wykonanie połączeń 

ekwipotencjalnych. 

 

2.9.4 System sygnalizacji pożaru – SSP 

 

Przewiduje się całkowitą ochronę budynku. Zespół pomieszczeń zlokalizowanych na 

niższych, czynnych piętrach jest chroniony za pomocą samoczynnych i ręcznych 

ostrzegaczy pożarowych.  
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Sieć sygnalizacji pożaru SSP na terenie obiektu oparta jest na systemie sygnalizacji pożaru 

z centralką POLON mikroprocesorową o liniach (pętlach) z analogowymi elementami 

adresowalnymi.  W ramach prac modernizacyjnych 4 piętra należy przewidzieć rozbudowę 

istniejącego systemu z uwzględnieniem przepisów szczegółowych. Cały system jest zasilany 

napięciem stałym 24V DC, które dostarczane jest przez wewnętrzny zasilacz. W przypadku 

zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej 230V; 50Hz lub uszkodzenia zasilacza pracę 

systemu umożliwiają akumulatory bezobsługowe wbudowane w szafkę centrali zapewniające 

prawidłową pracę systemu w stanie dozorowania w ciągu minimum 72 godzin bez zasilania 

podstawowego oraz po upływie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania.  

W momencie wystąpienia alarmu pożarowego centrala SSP, bezpośrednio lub poprzez 

elementy kontrolno - sterujące i elementy kontrolne, będzie sterować pracą, bądź 

monitorować stan położenia n/w systemów, instalacji i elementów wyposażenia obiektu: 

• Urządzenie transmisji alarmów UTA, 

• System napowietrzania klatek schodowych, 

• System kontroli dostępu, 

• Instalacja wentylacji bytowej, 

• Drzwi pożarowe dymoszczelne. 

Projektowany system będzie zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie oraz będzie posiadał aktualny certyfikat 

dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. 

Centrala CSP będzie dołączona do systemu monitoringu najbliższej jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej. 

 

2.9.5 Instalacja sieci strukturalnej 

 

Charakterystyka 

 

• Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną 

gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie 

elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, 

wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne. 

• System musi zapewnić wsparcie wszelkich aplikacji (współczesnych i stworzonych 

w przyszłości) zaprojektowanych dla okablowania kategorii 6 / klasy E. Dodatkowo, by 

zapewnić elastyczność w przyszłości, system powinien umożliwiać swobodną 

rozbudowę oraz rekonfigurację. 

• Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu S/FTP kategorii 

6. 

• Maksymalna długość okablowania poziomego 90 m; 

• System powinien zostać wykonany zgodnie z normą PN-EN 50173:2007. 

 

Struktura sieci 
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Proponowana sieć ma być uniwersalnym rozwiązaniem, umożliwiającym użytkownikom 

dowolną konfigurację łączy na polach krosowych niezależnie od rodzaju przesyłanego 

sygnału jak i miejsca odbioru i dołączenie w miejscu lokalizacji gniazd zarówno aparatów 

telefonicznych, jak i komputerów. 

Wszystkie Punkty Dystrybucyjne zlokalizowane będą w wydzielonych teletechnicznych 

pomieszczeniach technicznych na poszczególnych kondygnacjach, Budynkowy Punkt 

dystrybucyjny w serwerowni. Punkty Dystrybucyjne stanowić będą szafy typu Rack 

z elementami pasywnymi i miejscem do montażu elementów aktywnych. 

Połączenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w pomieszczeniach będą wykonane 

kablami STP 4x2x0,5 kat.6, wyprowadzonymi z przynależnego do danego piętra punktu 

dystrybucyjnego. 

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie 

z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi 

bądź amerykańskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B. 

 

Wyposażenie pomieszczeń w gniazda 

 

Pokoje lekarskie  

Każde stanowisko robocze w gabinetach zostanie wyposażone w 3 gniazda logiczne typu 

RJ45 sieci okablowania strukturalnego, wchodzące w skład zestawu gniazd naściennych 

montowanych pod tynkiem. 

Inne pomieszczenia medyczne  

Każde stanowisko robocze w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych zostanie 

wyposażone w 2 gniazda logiczne typu RJ45 sieci okablowania strukturalnego wchodzące 

w skład zestawu gniazd naściennych, montowanych pod tynkiem. 

Pomieszczenia techniczne w tym rozdzielnia nN 

W każdym pomieszczeniu 1 gniazdo logiczne natynkowe IP44. 

 

Sieć bezprzewodowa 

 

W korytarzach projektowanego piętra budynku planuje się okablowanie poziome w celu 

umożliwienia podłączenia urządzeń dostępowych (AP – Access Pointów) do sieci 

bezprzewodowej wi-fi. 

 

Elementy aktywne (przełączniki zarządzalne i serwery) 

 

Dostarcza i instaluje Inwestor. 

 

Kanalizacja telekomunikacyjna 

 

Istniejąca. 

 

Kable telekomunikacyjne Operatora sieci 

 

Układa Operator sieci zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora. Konieczna będzie wymiana 

starego okablowania. 

 

Centrala telefoniczna 
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Przewiduje się włączenie projektowanego i przebudowywanego IV piętra budynku do 

istniejącej centrali telefonicznej szpitala. 

 

Aparaty telefoniczne 

 

Dostarcza Inwestor. 

 

Instalacje bezpieczeństwa 

 

Określone strefy i pomieszczenia będą objęte kontrolą dostępu (ACC), dozorem kamer 

telewizji przemysłowej (CCTV), instalacją domofonową, bądź wideodomofonową. 

Rozwiązanie zapewniać będzie m.in. 

• kontrolę (nadzór) wejść na kondygnację, 

• kontrolę dostępu do pomieszczeń, w których zainstalowany jest, bądź przechowywany 

wartościowy sprzęt, 

• obserwację przestrzeni wewnętrznych i terenu wokół budynku, itd. 

Systemy bezpieczeństwa zasilane będą z lokalnych zasilaczy systemowych z bateriami 

akumulatorów oraz lokalnych urządzeń UPS. 

 

2.10 PRZEWODY I TRASY KABLOWE 

 

2.10.1 Kable i przewody 

 

Wszystkie kable i przewody w szpitalu z żyłami miedzianymi. Budowa i właściwości 

układanych kabli i przewodów powinny być zgodne z postanowieniami norm względnie 

warunkami technicznymi producentów kabli i przewodów. Nie przewiduje się stosowania 

kabli i przewodów bezhalogenowych. Wyjątek stanowią kable i przewody ognioodporne, 

które z natury rzeczy są bezhalogenowe. 

2.10.2 Rozprowadzenie przewodów 

 

Wiązki przewodów układane będą w korytkach kablowych na poszczególnych 

kondygnacjach budynku oraz na drabinkach w szybach instalacyjnych. Pojedyncze 

przewody w rurkach instalacyjnych na tynku w przestrzeniach międzystropowych 

i pomieszczeniach technicznych oraz w rurkach instalacyjnych pod tynkiem 

w pomieszczeniach bez stropu podwieszonego i w ścianach. Przy rozprowadzaniu instalacji 

elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych należy spełnić warunki separacji obu 

instalacji (w pionie instalacje elektryczne i niskoprądowe należy prowadzić w oddzielnych 

szybach instalacyjnych, natomiast w poziomach w dzielonych, lub oddzielnych korytach 

i kanałach elektroinstalacyjnych). 

2.10.3 Mocowanie przewodów 

 

W korytach i drabinkach kablowych kable muszą być układane w sposób uporządkowany. 

W korytkach kable należy mocować za pomocą przewiązek kablowych z PCV. Do 

wyprowadzenia przewodów wykorzystać perforację w dnie i bokach korytek. Na pionowych 

drabinkach kablowych kable należy układać na uchwytach stalowych z wewnętrznym 

wkładem z tworzywa sztucznego mocowanych do szczebli drabinki. 
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2.10.4 Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji 

 

W związku z brakiem polskich norm i przepisów dotyczących systemów podtrzymania funkcji 

(wsporcze konstrukcje kablowe wraz z kablami) zaleca się stosowanie niemieckiej normy 

DIN 4102-12 „Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. 

Część 12 – Podtrzymanie funkcji urządzeń w przypadku pożaru. Wymagania i badania”. 

W zależności od minimalnego czasu, w jakim powinien działać system kablowy określa ona 

klasy E30 i E90. 

2.10.5 Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść kablowych 

 

Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe będą 

uszczelnione przeciwpożarowo materiałami systemowymi niepalnymi o odporności ogniowej 

(EI) równej klasie odporności tych przegród. 

 

 

 

3 WYKOŃCZENIA 

 

 

3.1 WYKOŃCZENIE STROPÓW I SUFITY PODWIESZONE. 

Rodzaje sufitów 

- sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych 

- sufity podwieszone gładkie z płyt GK w pomieszczeniach suchych i mokrych 

- sufity podwieszone i obudowy ognioodporne 

3.1.1 Wymagania ogólne 

 

We wszystkich typach sufitów osadzane będą oprawy oświetleniowe, elementy systemów 

wentylacyjnych, nagłośnienia, instalacji bezpieczeństwa i ostrzegawczych itp.  

Sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie 

odpadających pod wpływem ognia.  

Sufity i obudowy ognioodporne – o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoż. 

Sufity w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano z materiałów odpornych na wilgoć. 

 

3.1.2 Sufity podwieszane, modularne z płyt mineralnych 

 

3.1.2.1 Występowanie: 

 

Większość pomieszczeń, gdzie nie przewiduje się posiadających specjalnych wymogów 

higienicznych lub ochrony P.POŻ. Sufity tego typu projektowane będą głównie w gabinetach 

lekarskich, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach pomocniczych 

i logistycznych oraz większości komunikacji ogólnych. 

 

3.1.2.2 Wymagania ogólne: 
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W celu uzyskania jak największego komfortu pacjentów i pracowników Szpitala w większości 

pomieszczeń proponuje się wykończenie sufitów podwieszonych płytami akustycznymi, 

dźwiękochłonnymi, wykonanymi z prasowanej wełny kamiennej, zaprojektowanymi na 

modułach: 600x600 grubości 15 mm mocowanych na wieszakach 

i listwach montażowych wg systemu producenta. 

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgoć oraz pleśnie i grzyby.  

Przed montażem sufitów podwieszanych należy wykonać powłoki malarskie na zakrywanych 

powierzchniach ścian i stropów znajdujących się powyżej poziomu zawieszenia sufitów. 

Sufity o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięków. 

Wysoki współczynnik odbicia i rozpraszania światła od powierzchni sufitów > 80% (dla sufitu 

białego). 

3.1.2.3 Konstrukcja: 

 

Montaż zgodnie z załączonym szkicem montażowym producenta, na zawiesiach 

systemowych o podwyższonej klasie korozyjności C3, z zastosowaniem klipsów 

dociskających zapobiegającym przesuwaniu się płyty podczas mycia. 

Płyty przycięte na budowie powinny być zabezpieczone taśmą.  

Skratowany ruszt metalowy ze stali ocynkowanej z profili T24 w kolorze białym. Ukryta 

konstrukcja nośna. 

Mocowanie ścienne za pomocą profili systemowych. 

Typy sufitów modularnych z płyt z wełny szklanej: 

Sufit modularny, akustyczny z płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x600mm, 

600x1500mm, 600x1800mm, 600x2100mm; gr. w zależności od wielkości formatu. 

podłoże - strop żelbetowy lub drewniany 

wieszaki i listwy montażowe wg systemu producenta 

wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej wg systemu producenta 

krawędzie boczne płyt malowane 

zagłębiona, widoczna podkonstrukcja 

Minimalne parametry do spełnienia: 

Wymiary modularne (mm)  600 x 600  

 1500 x 600  

 1800 x 600 

 2100 x 600 

Krawędzie E15 

Wykończenie krawędzi  malowane 

Pochłanianie dźwięku 15 mm: 0.95/Klasa A 

Klasa reakcji na ogień zgodnie 

z EN 13501-12 0 
A1 

Odbicie światła 86% 

Odporność na wilgotność do 100% RH 
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Kontrola ciśnienia powietrza  – 

Higiena  Klasa bakteriologiczna: B5 

 

Skalna wełna mineralna nie zawierająca żadnych 

substancji odżywczych, niestanowiąca pożywki dla 

szkodliwych mikroorganizmów.   

Pomieszczenia czyste Klasa ISO 5 

Czyszczenie  Odkurzanie, czyszczenia na mokro  

Dezynfekcja – 

 

Sufit modularny, akustyczny z płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x600mm, 

gr.25mm  

podłoże - strop żelbetowy lub drewniany 

wieszaki i listwy montażowe wg systemu producenta 

wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej wg systemu producenta 

krawędzie boczne płyt malowane 

widoczna podkonstrukcja 

Minimalne parametry do spełnienia: 

Wymiary modularne (mm)  600 x 600 x 25  

Krawędzie A24  

Wykończenie krawędzi  uszczelnione  

Pochłanianie dźwięku 0.80/Klasa B  

Klasa reakcji na ogień zgodnie 

z EN 13501-12 0 
A1 

Odbicie światła 85% 

Odporność na wilgotność do 100% RH 

Kontrola ciśnienia powietrza  
Może być stosowany w pomieszczeniacho regulowanym 

ciśnieniu  

Higiena Klasa bakteriologiczna: B1 

 

Skalna wełna mineralna nie zawierająca żadnych 

substancji odżywczych, nie stanowiąca pożywki dla 

szkodliwych mikroorganizmów.   

Pomieszczenia czyste Klasa ISO 5 

Czyszczenie Odkurzanie, czyszczenia na mokro, czyszczenie parą  

Dezynfekcja 
Amoniak, chlor, czwartorzędowy amon, nadtlenek wodoru, 

czyszczenie parą  

Sufit modularny, akustyczny z płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x1200mm, 

600x1800mm, 600x2400mm, grubość 20mm. 

podłoże - strop żelbetowy 

wieszaki i listwy montażowe wg systemu producenta 

wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej wg systemu producenta 

krawędzie boczne płyt malowane 

ukryta podkonstrukcja 

Minimalne parametry do spełnienia: 
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Wymiary modularne (mm)  1200 x 600 x 20 

 1800 x 600 x 20 

 2400 x 600 x 20 

Krawędzie D 

Wykończenie krawędzi  malowane 

Pochłanianie dźwięku 1.00/Klasa A 

Klasa reakcji na ogień zgodnie 

z EN 13501-12 0 
A1 

Odbicie światła 86% 

Odporność na wilgotność do 100% RH 

Higiena 

Skalna wełna mineralna nie zawierająca żadnych 

substancji odżywczych, nie stanowiąca pożywki dla 

szkodliwych mikroorganizmów.   

Czyszczenie Odkurzanie  

 

3.1.3 Sufity podwieszane gładkie z płyt GK w pom. suchych i mokrych 

 

3.1.3.1 Występowanie: 

 

Ze względów estetycznych, część pomieszczeń wykończona zostanie sufitami 

podwieszonymi wykonanymi z płyt gipsowo-kartonowych. Będą to pomieszczenia takie jak: 

pas przyścienny komunikacji ogólnych, niektóre powierzchnie ogólnodostępne, punkty 

recepcyjne. 

Wszystkie pomieszczenia sanitarne wykończone są sufitem jednolitym bezspoinowym 

wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. 

 

3.1.3.2 Konstrukcja: 

 

Metalowy skratowany ruszt wykonany ze stali ocynkowanej, podwieszany, kotwiony do ścian 

i stropu konstrukcyjnego. 

Płyty GK ( gr. 2 x 1,25 cm ) kotwione w skratowanym stalowym ocynkowanym ruszcie za 

pomocą wkrętów do płyt GK. 

Konstrukcja i płyty wypełniające – niepalne. 

Typy sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych: 

Sufit gładki z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć GKBI typu H2 w pomieszczeniach 

mokrych. 

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności na wilgoć GKBI 

projektuje się w pomieszczeniach mokrych takich jak: węzły sanitarne, pomieszczenia 

porządkowe, etc 

- podłoże - strop żelbetowy, malowany higieniczną farbą akrylową  

- stalowe, ocynkowane wieszaki i profile montażowe wg producenta systemu 

- okładzina z dwóch warstw płyt GKBI o gr. 12,5mm, szpachlowana, na łączeniach 

wzmocniona taśmą z włókna szklanego 

- wykończenie farbą malowany higieniczną farbą akrylową, białą RAL 9016 
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Sufit gładki z płyt GKB typu A w pomieszczeniach suchych 

Sufity podwieszane z płyt GKB typu A projektuje się w pomieszczeniach suchych takich jak: 

korytarze (pasy przyścienne), recepcje, hall i inne. 

- podłoże - strop żelbetowy, malowany higieniczną farbą akrylową  

- stalowe, ocynkowane wieszaki i profile montażowe wg producenta systemu, 

- okładzina z dwóch warstw płyt GKB typu A o gr. 12,5mm, szpachlowana, na 

łączeniach wzmocniona taśmą z włókna szklanego, 

- wykończenie farbą malowany higieniczną farbą akrylową, białą RAL 9016 

 

3.1.4 Sufity podwieszone i obudowy ognioodporne 

 

Wszędzie tam gdzie będą tego wymagały przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane 

zostaną obudowy z płyt gipskartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu 

wytrzymałości. 

 

3.2 POSADZKI. 

 

 

3.2.1 Posadzka w holu wejściowym 

 

Koncepcja przewiduje posadzkę gresową lub kamienną w strefie wzmożonego ruchu 

pacjentów w holu wejściowym  

- podłoże – strop żelbetowy 

- styropian gr. 4cm        

- szlichta zbrojona gr. 5 cm    

- gres zgodnie z uzgodnionym projektem wnętrz  

Podłoga z płyt z kamienia naturalnego, charakteryzującego się wysoką twardością. Gęstość 

2750kg/m3, nasiąkliwość 0,08%. Grubości płyt 2 cm w rozmiarach 120 x 120 cm. 

 

3.2.2 Posadzki z wykładzin elastycznych 

 

Rodzaje i występowanie projektowanych posadzek z wykładzin elastycznych: 

Posadzki z naturalnej wykładziny linoleum grubość 2,0 - 2.5mm 

W ciągach komunikacyjnych i wszystkich pomieszczeniach suchych, nieposiadających 

specyficznych wymogów technicznych. 

Posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej 

W łazienkach i pomieszczeniach mokrych. 

Posadzki z wykładziny PCV 
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W sanitariatach (jeżeli nie jest to pomieszczenie gdzie użytkownik przemieszcza się „gołą 

stopą”), magazynach i brudownikach itd. 

Wykładzina PCV, antyelektrostatyczna 

W pomieszczeniach specyficznych według wytycznych opracowania technologii medycznej. 

Wymagania ogólne: 

Wysoka odporność na ścieranie, zabrudzenia, czyszczące środki chemiczne, dobre 

właściwości antyelektrostatyczne. 

Wykładziny linoleum muszą charakteryzować się właściwościami grzybo- i bakteriobójczymi. 

Cokoły, w zależności od rodzaju pomieszczeń, wykonywane poprzez wywinięcie wykładziny 

na ścianę do wysokości 10cm, za wyjątkiem pomieszczeń w których wykończenie 

wykładziną przewidziano na pełną wysokość ściany (do wykończonego sufitu 

w pomieszczeniach specyficznych i mokrych). 

Posadzki z wykładzin linoleum w pomieszczeniach suchych 

Specyfikacja wykładziny   

Grubość  2.0 mm – 2.5 mm 

Klasyfikacja PN-EN 685 23/34/42 

Napięcie elektrostatyczne  PN-EN 1815 < 2 kV 

Odporność na poślizg DIN 51130 R9 

 PN-EN 13893 DS: ≥ 0.30 

Reakcja na ogień  PNEN 13501-1 Cfl , s1 

Tłumienie odgłosów PN-EN ISO 717-2 ≤ 5 dB  

Odporność na kółka  PN-EN 425 Odpowiednia do miejsc z meblami na 

kółkach 

Pozostałość wgniecenia PN-EN 433  

Trwałość barw  ISO 105-B02  ≥6 

Przewodność cieplna  PN-EN 12524 0.17 W/m·K 

Odporność chemiczna PN-EN 423 Odporna na działanie rozcieńczonych 

kwasów, olejów, tłuszczów 

i standardowych rozpuszczalników: 

alkohol, benzyna lakowa, itp. Nie jest 

odporna na przedłużone działanie zasad. 

Bakteriostatyka  Właściwości bakteriostatyczne 

Salmonella, Gronkowiec Złocisty, MRSA 

Elastyczność PN-EN 435 ø 40 mm 

Odporność na niedopałki PN-EN 1399 Ślady po gaszonych na wykładzinie 

niedopałkach powinny dać się łatwo 

usunąć poprzez delikatne przetarcie  

papierem ściernym i nałożenie nowej 
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warstwy środka konserwującego. Materiał 

powinien być nietopliwy. 

Inne  Wykładzina powinna być łączona za 

pomocą wielokolorowych sznurów 

strukturalnych zapewniających 

niewidoczne zgrzewanie, 

zabezpieczonych przed zabrudzeniem. 

Konserwacja i naprawa  Zabezpieczona powłoką ułatwiającą 

czyszczenie i codzienną konserwację. 

 

3.2.3 Posadzki z gresu w klatkach schodowych 

 

Gres antypoślilzgowy 60x30cm (dla nastopnic ryflowany): 

Posadzki wykończone gresem projektuje się w obrębie klatki schodowej. 

Odporność na poślizg DIN 51130 R10/A 

Konserwacja i naprawa  Zabezpieczonie impregnatem ułatwiającym 

czyszczenie i codzienną konserwację. 

Cokół z płytek wysokości 7cm. 

 

 

3.3 WYKOŃCZENIE ŚCIAN. 

 

3.3.1 Rodzaje wykończenia ścian 

 

Projektuje się następujące wykończenia ścian: 

- Farba akrylowa higieniczna na tynkach suchych lub gładziach cementowych 

- Farba akrylowa higieniczna na tynku gipsowym kat. III lub IV w pomieszczeniach 

suchych 

- Okładzina z wykładziny elastycznej PVC w pomieszczeniach mokrych 

- Malowanie w szachtach instalacyjnych oraz przestrzeniach nadsufitowych 

- Fartuch za umywalką z kafli  

 

3.3.2 Wymagania ogólne 

 

Wykończenie ścian do wysokości sufitów podwieszanych, powyżej sufitu ściany i sufity 

tynkowane i malowane. 

W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować farby przeznaczone do pomieszczeń 

mokrych odporne na działanie wilgoci oraz zmywanie. 
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W pomieszczeniach ogólnodostępnych, salach chorych należy stosować emulsyjne farby 

akrylowe, lateksowe lub akrylowo-lateksowe higieniczne półmatowe z dużą 

przepuszczalnością pary wodnej, odporne na działanie światła. 

Pomieszczenia porządkowe malować farbami do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. 

W szachtach windowych i instalacyjnych należy stosować farby przeciwpyłowe. 

 

3.3.3 Tynki suche, malowane higieniczną farba akrylową 

 

Występowanie: 

Obudowa szachtów instalacyjnych, ścianki działowe 

Materiały: 

Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe grubości 1,25 mm. 

Właściwości farby: 

Farba przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, gdzie istotna jest 

funkcjonalność i higiena: korytarze, inne pomieszczenia.  

Odporna na różnego typu środki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, 

działanie wody, bakterii i grzybów.  

Umożliwia utrzymanie czystości, poddaje się wielokrotnemu czyszczeniu przy użyciu 

łagodnych detergentów, bez zmiany swoich właściwości.  

 

3.3.4 Tynki mokre, malowane farbą 

 

Występowanie: 

Wykończenie ścian malowanymi tynkami mokrymi projektuje się w większości pomieszczeń, 

które nie posiadają specyficznych wymogów technicznych, jak gabinety lekarskie 

i diagnostyczne, biurowe, socjalne i inne, korytarz, klatki schodowe, wykończenie ścian 

w przestrzeniach ponad sufitami podwieszanymi. 

Materiały: 

Tynk gipsowy klasy III  wraz z gładzią gipsową lub klasy IV 

Właściwości farby: 

Farba przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, gdzie istotna jest 

funkcjonalność i higiena: korytarze, inne pomieszczenia. Odporna na różnego typu środki 

chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, działanie wody, bakterii i grzybów. 

Umożliwia utrzymanie czystości, poddaje się wielokrotnemu czyszczeniu przy użyciu 

łagodnych detergentów, bez zmiany swoich właściwości. 

 

3.3.5 Wykończenie ścian wykładziną elastyczną PVC, homogeniczną, kompaktową 

 

Występowanie: 

Okładziny z wykładzin elastycznych projektuje się w pomieszczeniach mokrych do wysokości 

sufitów podwieszanych. 

Materiały: 
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- Ściana murowana z cegły pełnej wykończona tynkiem mokrym kat III lub ściana GK 

- Klej do wykładzin elastycznych 

- Okładzina ściany z wykładziny PCV (analogicznie jak podłoga) do wysokości sufitu 

podwieszanego, powyżej malowanie higieniczną farbą akrylową 

- Połączenie z posadzką w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, 

cokołu nie przewiduje się. 

Specyfikacja wykładziny   

Grubość PN-EN 428 2.0 mm 

w tym warstwy ścieralnej PN-EN 429 1.0 mm 

Klasyfikacja PN-EN 685 34/43 

Napięcie elektrostatyczne  PN-EN 1815 < 2 kV 

Właściwości 

antystatyczne 

PN-EN 1081 R1 < 109Ω 

Odporność na poślizg DIN 51130 R9 – R10 

 PN-EN 13893 DS: ≥ 0.30 

Reakcja na ogień  PN-EN 13501-1 Bn , s1 

Tłumienie odgłosów EN ISO 717-2 ± 5 dB  

Stabilność wymiarowa EN 434 < 0.1 % 

Pozostałość wgniecenia EN 433 0.03 mm 

Trwałość barw  ISO 105-B02  ≥6 

Klasa ścieralności EN 660-1 Grupa P 

Odporność na kółka  EN 425 Żadnych śladów 

Przewodność cieplna  EN 12524 0.25 W/m·K 

Odporność chemiczna EN 423 Bardzo dobra 

Elastyczność EN 435 ø 10 mm 

Inne  Warstwa użytkowa powinna być niezwykle 

mocna; zabezpieczająca przed ścieraniem 

i powstawaniem plam. 

Konserwacja i naprawa  100% naprawialności bez widocznych śladów 

naprawy z zachowaniem wszystkich 

parametrów 

 

3.3.6 Wykończenie ściany płytami zabezpieczającymi od cokołu do wysokości 110cm. 

 

Występowanie: 

Okładziny z płyt akrylowo winylowej o grubości 2mm projektuje się w komunikacjach od 

cokołu do wysokości 110cm.  

Materiały: 

- Ściana murowana lub żelbetowa, wykończona tynkiem mokrym kat III lub IV lub GK 

- Okładzina ściany z płyt akrylowo – winylowych wysokości 110cm, powyżej malowanie 

higieniczną farbą akrylową  

- Cokół w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm 
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3.3.7 Ściany tynkowane tynkiem kategorii III, malowane 

 

Występowanie: 

Wykończenie ścian powłokami malarskimi przewiduje się w szachtach windowych, 

szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi w 

pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi. 

Materiały: 

- Ściana murowana lub żelbetowa 

- Warstwa gruntująca - tynk zmniejszający chłonność ścian  

- Malowanie białą farbą lateksowa do pomieszczeń technicznych lub higieniczną farbą 

akrylową 

 

3.3.8 Fartuchy za umywalkami z wykładziny PCV 

 

Występowanie: 

Fartuchy z wykładzin PCV projektuje się za umywalkami. Wykładzina ścienna 

zaprojektowana jest jako kontynuacja wykladziny podłogowej. 

Materiał:  

Wykładzina PCV identyczna jak wykładzina podłogowa do pomieszczeń mokrych. 

- Ściana murowana z cegły pełnej wykończona tynkiem mokrym lub GK 

- Klej do wykładzin elastycznych 

- Okładzina ściany z wykładziny PCV (analogicznie jak podłoga) do wysokości górnej 

krawędzi ościeżnicy drzwi, powyżej malowanie higieniczną farbą akrylową 

- Połączenie z posadzką w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm. 

 

3.4 DRZWI WEWNĘTRZNE 

 

 

3.4.1 Drzwi aluminiowe i drewniane, pełne lub szklone. 

 

Koncepcja przewiduje drzwi aluminiowe lakierowane, (pełne lub z przeszkleniem) 

i drewniane w zależności od rodzaju pomieszczeń. 

Drzwi pełne projekt przewiduje w pomieszczeniach takich jak gabinety , brudowniki, 

pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne i wszelkiego rodzaju pomieszczenia 

gospodarcze i magazynowe.  

W komunikacjach oraz w drzwiach ppoż AL proponuje się drzwi szklone.  

 



 - 31 - 

Ze względów higienicznych jako standard wykończenia przyjmuje się system bezprzylgowy 

drzwi  z ukrytymi zawiasami oraz powierzchnię srzydła i ościeżnicy jako laminowane lub 

drewniane. 

W zależności od szczególnych wymagań niektóre z tych drzwi zostaną wykonane 

w odpowiedniej klasie odporności ogniowej (EI 30 lub EI60). Odporność pożarowa drzwi do  

określenia na etapie projektu budowlanego.  

 

 

3.5 ELEMENTY RÓŻNE 

 

3.5.1 Parawany w pomieszczeniach zabiegowych 

 

Występowanie w wybranych pomieszczeniach zabiegowych wg rzutów koncepcyjnych.  

Systemowe rozwiązanie cichobieżnych, teleskopowych parawanów montowanych do ściany. 

Zasłony do parawanów wykonane z tkaniny posiadającej właściwości antybakteryjne, 

samogasnące, spełniające obowiązujące normy niepalności.  

 

3.5.2 Wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

 

- bateria umywalkowa  

- umywalka  

- element montażowy  

- miska ustępowa wisząca  

- deska sedesowa  

- przycisk uruchamiający przedni  

- element montażowy do wc  

- pisuar  

- elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru 

- element montażowy do pisuaru  

- dozownik do mydła  

- pojemnik na ręczniki papierowe  i suszarka 

- szczotka do wc  z uchwytem  

- kosz na odpadki higieniczne otwierany przyciskiem pedałowym 

- uchwyt na papier toaletowy 
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- lustro 

3.5.3 Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych 

 

Wyposażenie sanitarne specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem 

uchwytów służących do przesiadania się z wózka na sedes i z powrotem z obydwu stron 

miski ustępowej. 

- bateria umywalkowa  

- umywalka wisząca z otworem, bez przelewu  

- poręcz ścienna łukowa stalowa 

- miska ustępowa podwieszana lejowa  

- przycisk uruchamiający przedni  

- element montażowy do wc dla niepełnosprawnych 

- zestaw wykończenia syfonu podtynkowego  

- poręcz uchylna  

- poręcz kątowa  

- podajnik papieru toaletowego i suszarka 

- lustro odchylone od pionu o ok.10o  

- dozownik do mydła  

- szczotka do wc  z uchwytem  

 

3.5.4 Opisy informacyjne 

 

Budynek “Centrum Medycznego” zostanie wyposażony w systemowe tabliczki informacyjne 

przy wejściach do podstawowych stref funkcjonalnych, na drzwiach wejściowych do 

wszystkich pomieszczeń według ich przeznaczenia i przynależności do poszczególnych 

poradni. Ponadto przy zespole dźwigów, na każdej kondygnacji, umieszczone zostaną 

tablice z informacją kierunkową do wszystkich poradni. 

W holu wejściowym umiejscowiona będzie tablica informacyjna z kompletną informacją o 

rozmieszczeniu poszczególnych poradni na kondygnacjach budynku. 

Format wraz z systemem oznakowań alfanumerycznych i materiały wykonania tabliczek do 

uzgodnienia z Inwestorem. 

 

 








