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1. Opis wykonania i wymagania ogólne. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących prac: 

 
CZĘŚĆ I:  PRACE TYNKARSKO – MALARSKIE W POMIESZCZENIACH PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ 
PRACOWNIA RADIOLOGICZNA 
 Gabinety: pomieszczenia 33, 35 

 wykonanie prac tynkarsko – malarskich 

 montaż ochronnych arkuszy i narożników 
 Pomieszczenia pomocnicze i ciemnia: pomieszczenia 30, 31, 34 

 wykonanie prac tynkarsko – malarskich, 
 

CZĘŚĆ II: WYMIANA WYKŁADZINY W POMIESZCZENIACH I, II PIĘTRA ORAZ PARTERU. 
PORADNIA ORTODONCJI 
 Gabinety: pomieszczenia 112, 112a,113, 114, 115, 116, 117, 118 

 wymiana wykładziny podłogowej PCV 
 Pomieszczenia socjalne: pomieszczenia 109, 110, 111 

 wymiana wykładziny podłogowej PCV 
GABINET HIGIENY 
 Gabinety: pomieszczenia 119, 119a 

CENTRALNA STERYLIZATORNIA 
 Pomieszczenia socjalne: pomieszczenia 39, 40, 41, 42, 43, 
 Pakietownia i magazynek: pomieszczenia 36 i 36a 

PORADNIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA 
 Gabinety: pomieszczenia 236, 237 

 
CZĘŚĆ III:  WYMIANA DRZWI I OŚCIEŻNIC W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZATORNI. 
Pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni na parterze 

 Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami, 

 Prace tynkarsko malaerskie 
 

CZĘŚĆ IV:       MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI.: 
 
CZĘŚĆ IV.1.   ETAP I - MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ STREFY BRUDNEJ CENTRALNEJ 

STERYLIZATORNI. 

CZĘŚĆ  IV.2.  ETAP II - MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ STREFY CZYSTEJ DLA 

CENTRALNEJ STERYLIZATORNI. 

CZĘŚĆ IV.3.   ETAP III - MONTAŻ WENTYLATORA DACHOWEGO DLA STREFY CZYSTEJ CENTRALNEJ 

STERYLIZATORNI. 

CZĘŚĆ V.        MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO W PORADNI OGÓNOSTOMATOLOGICZNEJ. 
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1.1. Ogólny opis budynku 

 

1.1.1. Charakterystyka obiektu 

Budynek wolnostojący z 6 kondygnacjami nadziemnymi z nieużytkowanym poddaszem 
oraz całkowitym podpiwniczeniem. Budynek o kształcie w rzucie poziomym zbliżonym do litery 
„C” z wewnętrznym otwartym dziedzińcem. Budynek usytuowany pomiędzy przyczółkiem Mostu 
Śląsko Dąbrowskiego a ul. Nowy Zjazd. Ścianą frontową i wejściem głównym zwrócony jest w 
stronę Wybrzeża Kościuszkowskiego i Wisły. Budynek wybudowany w latach międzywojennych. 
Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, data 
zarządzenia włączającego 24.07.2012 r., ID SRO10789, nazwa historyczna: łaźnie parowe 
Michaiła Żdanowicza, centrala firmy Schicht–Lever S.A. Obiekt nie znajduje się w obszarze pod 
ochroną konserwatorską, nie należy do zabytkowego układu urbanistycznego ani nie jest ujęty 
w rejestrze zabytków. 
 

Parametry techniczne obiektu: 

Powierzchnia zabudowy:   1412m2, 

Powierzchnia użytkowa:   6889m2, 

Kubatura:     36565m3. 

1.1.2. Konstrukcja 

Konstrukcja budynku: technologia tradycyjna murowana z cegły pełnej ceramicznej  

w układzie dwutraktowym. Ściany: zewnętrzne o zróżnicowanych grubościach od 110 cm  

(na najniższych kondygnacjach) do 60 cm (na najwyższych kondygnacjach). W miejscach 

zmiany grubości ścian z zewnątrz znajdują się gzymsy ceglane z obróbką z płaskiej blachy 

łączonej na „rąbek stojący”. 

Stropy: sklepienia krzyżowe oraz stropy żelbetowe na pierwszych dolnych kondygnacjach; na 

wyższych kondygnacjach na belkach stalowych typu „Kleina”. 

Schody: 3 klatki schodowe, z czego 2 usytuowane w końcach bocznych skrzydeł,  

1 usytuowana centralnie w części środkowej budynku. Konstrukcja schodów żelbetowa 

monolityczna. Budynek wyposażony w 2 dźwigi osobowe przy klatce schodowej centralnej. 

Kominy: wentylacyjne murowane z cegły, a głowice ponad dachem ceglane z otwarciem 

bocznym i górnym, otynkowane oraz zakończone u góry czapą żelbetową. 

Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna – 

drewniana oraz aluminiowa w ciągach komunikacyjnych. 

Podłogi i posadzki: wykładziny z tworzywa sztucznego oraz płytki ceramiczne na korytarzach i 

w łazienkach.  

Tynki wewnętrzne, okładziny i sufity: tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. III, 

gładzie gipsowe w częściach odnowionych budynku, w salach laboratoryjnych, gabinetach, 

sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, okładziny z glazury, sufity cementowo–wapienne 

kat. III oraz podwieszane. 

Powłoki malarskie: malowania emulsyjne i olejne. 

Wyposażenie techniczne budynku w media: 

 Instalacja zimnej wody 

 Instalacja ciepłej wody z węzła cieplnego 

 Instalacja centralnego ogrzewania z węzła cieplnego 

 Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 

 Instalacja elektryczna 

 Wentylacja grawitacyjna 
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 Wentylacja mechaniczna 

 Instalacja gazowa 

 Instalacja sprężonego powietrza 

 Instalacja odgromowa 

 Dźwigi osobowe 
 

 

1.2. Wymagania w zakresie organizacyjnym 
 
1.2.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……. dni od dnia 
podpisania umowy. Dla zachowania ciągłości pracy w Pracowni Radiologicznej, roboty 
objęte zakresem określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia mogą być 
wykonane wyłącznie w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Pracowni, 
tj. w godzinach 20:00 – 6:00. 
Po wykonanych pracach, pomieszczenia muszą zostać posprzątane oraz doprowadzone 
do stanu umożliwiającego przyjmowanie pacjentów w dniu następnym. 
 

 
1.2.2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 
 Oferowana cena za wykonanie zlecenia powinna obejmować komplet czynności  

i kosztów związanych z kompleksową realizacją przedsięwzięcia. Wykonawca przed 
złożeniem oferty winien bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną oraz niezbędne pomiary 
w miejscu wykonania prac. Rozbieżności w ilości metrów kwadratowych, metrów bieżących i 
robót dodatkowych, po podpisaniu umowy nie będą stanowiły podstawy 
do żądania od Zamawiającego dodatkowej zapłaty. 

 
 Wykonawca będzie wykonywał prace obejmujące przedmiot zamówienia  

wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 
 

 Wykonawca wyznaczy kierownika robót, który będzie nadzorował prawidłowe 
wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz będzie odpowiadał za kontakty 
z Zamawiającym. 
 

 Zmiana technologii i użytych materiałów może zostać zastosowana wyłącznie 
po ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 Prace należy prowadzić z największą możliwą starannością, zgodnie z wymaganiami  
i przepisami BHP, ppoż. i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

 

 Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
pomieszczeń. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawiciela 
Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nieodnotowane wcześniej, a zauważone 
podczas i/lub po wykonaniu robót, zostaną naprawione na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek 
prowadzenia swoich prac. Wykonawca przystępując do remontu jest zobowiązany  
do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem wszelkich elementów 
wyposażenia, które nie będą podlegały wymianie lub naprawie w ramach podpisanej umowy. 
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 Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane 
we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym, składować materiałów ani sprzętu. 
 

 Na wykonane prace oraz zastosowane materiały Wykonawca udzieli ..…-miesięcznego 
okresu gwarancji na warunkach określonych w umowie i/lub w przekazanych dokumentach 
powykonawczych. 

 Wszystkie materiały, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót, muszą 
uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz poleceniami Zamawiającego. 
 

 Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech 
technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe wyrobów powinny 
być traktowane jako definicje standardu. Obowiązek udowodnienia równoważności 
standardu leży po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dane 
określone w niniejszym OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia. Cechy materiałów muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wykonawca przeprowadzi remont w 
sposób w pełni funkcjonalny,wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy 
i zainstaluje materiały nowe pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do użytkowania i 
spełniające wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą 
mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji (rury, kable itp.) w pomieszczeniach, w których 
prowadzone są prace. Wykonawca, w czasie trwania remontu, zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

 Wykonawca, jako profesjonalista wykona wszelkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną  
i starannością wynikającą z zawodowego charakteru ich podjęcia się. 
 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 

 Meble, urządzenia, wyposażenie i instalacje, których nie można wynieść na czas 
prowadzonych prac w pomieszczeniach, należy szczelnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
i uszkodzeniem. 

 

 Wszystkie podłogi, należy szczelnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem.  
 

 Wszelki transport materiałów oraz ruch pracowników powinien odbywać się boczną klatką 
schodową. 
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 Należy zabezpieczyć wszystkie elementy zamontowane na ścianach, w przypadku, gdy nie 
można ich czasowo zdemontować. 

 

 Wszystkie obmiary oraz wielkości podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 
są określane na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych i mogą różnić się od 
rzeczywistych. Przed zamówieniem towaru Wykonawca ma obowiązek dokonać 
pomiarów we własnym zakresie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

9 /48 
 

2. CZĘŚĆ I: Prace tynkarsko – malarskie w pomieszczeniach Pracowni 
Radiologicznej 

 
2.1. Lokalizacja i położenie pomieszczeń w budynku. 
 
 

 
 

  

 

Rysunek 1: Pracownia Radiologiczna - położenie i lokalizacja w budynku 
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Rysunek 2: Pracownia Radiologiczna - zakres opracowania 
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2.2. Dane techniczne przedmiotu zamówienia. 
 
 

Rodzaj pomieszczenia 
Numer 

pomieszczenia 

Wysokość 

w najwyższym punkcie* 

[cm] 

Narożniki 
ochronne 

[szt.] 

Arkusze 
ochronne 

[mb] 

Przybliżona 
powierzchnia 

[m
2
] 

pomieszczenie pomocnicze 30 340 – – 13,82 

ciemnia 31 340 – – 10,71 

gabinet zabiegowy 33 340 odboje 3 szt. – 28,17 

pomieszczenie pomocnicze 34 340 – – 5,52 

gabinet zabiegowy 35 340 3 3 26,77 

* ze względu na to, że w opisywanych pomieszczeniach strop ma charakter łukowy, wysokość została zmierzona w 

najwyższym punkcie sufitu , 

2.3. Szczegółowy zakres prac. 
 

Gabinety zabiegowe: pomieszczenia 33, 35 

 

 Prace przygotowawcze: 

 wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, zabezpieczenie pozostałego wyposażenia, w tym parapetów, 
okien oraz zlewów i armatury sanitarnej. 

 przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez: 

- usunięcie z powierzchni spękań i zarysowań, 

- zeskrobanie i zmycie starych farb, jeżeli wykonanie będzie warunkowało prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, 

- zagruntowanie ścian, 

- w razie potrzeby wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie wraz 
ze szlifowaniem, jeżeli wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

 Prace malarskie: 

 Ściany do wysokości 1,6m od cokołu: minimum dwukrotne malowanie lamperii akrylową 
farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie, przeznaczoną do 
malowania wewnątrz pomieszczeń 

 ściany powyżej 2m: minimum dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową 
o podwyższonej odporności na szorowanie, przeznaczoną do malowania wewnątrz 
pomieszczeń. 

 sufity: minimum dwukrotne malowanie akrylową, białą farbą lateksową o podwyższonej 
odporności na szorowanie, przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń. 

 montaż ochronnych arkuszy oraz narożników winylowych i odbojów - wg wskazań 
Zamawiającego, 

 wniesienie i ponowny montaż mebli oraz wyposażenia, 
 wysprzątanie pomieszczenia, 

 
Pomieszczenie pomocnicze oraz ciemnia  - pomieszczenia 30, 31 
 Prace przygotowawcze: 

 wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, zabezpieczenie pozostałego wyposażenia, w tym parapetów, 
okien oraz zlewów i armatury sanitarnej 

 przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez: 

- skucie i uzupełnienie tynków na powierzchniach ścian oraz sufitów, usunięcie 
 z powierzchni spękań i zarysowań, 
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- zeskrobanie i zmycie starych farb, jeżeli wykonanie będzie warunkowało prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, 

- zagruntowanie ścian, 

- w razie potrzeby wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie wraz 
ze szlifowaniem, jeżeli wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

 Prace malarskie: 

 ściany powyżej glazury: minimum dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową o 
podwyższonej odporności na szorowanie, przeznaczoną do malowania wewnątrz 
pomieszczeń. 

 sufity: minimum dwukrotne malowanie akrylową, farbą lateksową o podwyższonej 
odporności na szorowanie, przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń. 

 wniesienie i ponowny montaż mebli oraz wyposażenia, 
 wysprzątanie pomieszczenia 
 
Pomieszczenie pomocnicze: pomieszczenie 34 
 Prace przygotowawcze: 

 wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, zabezpieczenie pozostałego wyposażenia, w tym parapetów, 
okien oraz zlewów i armatury sanitarnej., 

 przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez: 

- zeskrobanie i zmycie starych farb, jeżeli wykonanie będzie warunkowało prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, 

- zagruntowanie ścian, 

- w razie potrzeby wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie wraz 
ze szlifowaniem, jeżeli wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

 Prace malarskie: 

 ściany powyżej istniejących zabezpieczeń: minimum dwukrotne malowanie akrylową 
farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie, przeznaczoną do 
malowania wewnątrz pomieszczeń. 

 Ściany do wysokości powyżej 1,6m od cokołu: minimum dwukrotne malowanie akrylową 
farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie, przeznaczoną do 
malowania wewnątrz pomieszczeń. 

 Sufity: minimum dwukrotne malowanie akrylową, farbą lateksową o podwyższonej 
odporności na szorowanie, przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń. 

 wniesienie i ponowny montaż mebli oraz wyposażenia,  
 wysprzątanie pomieszczenia 

 
  

2.4. Podstawowe wymagane materiały. 
 

 ochronne listwy narożne: 

 wykonane z winylu, 

 barwione w całej masie, 

 grubość listwy min. 2mm, 

 wysokość listew ok. 1,6m oraz 2m, 

 kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
 

 ochronne arkusze ścienne: 

 z winylu, 

 barwione w całej masie, 

 zmywalne, odporne na środki czyszczące i dezynfekujące, 
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 szerokość ok. 60 cm – do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 grubość ok. 2 mm – do uzgodnienia z Zamawiającym 

 wysokość montażu do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
 

 farba do malowania lamperii typu Tikkurila Farba Optiva 3 SUPER MATT Ceramic lub o 
równoważnych parametrach: 

 wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana  
z wykorzystaniem technologii ceramicznej (gwarantującej wysoką odporność 
mechaniczną powłoki) oraz enkapsulacji (zwiększającej właściwości barierowe 
pomalowanej powierzchni), 

 przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach 
szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola), laboratoriach, obiektach służby zdrowia 
(szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ, itp.) oraz 
zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej  
z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością, 

 Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 według najnowszej 
normy PN-EN 13300: 2002P. PN-EN ISO 11998: 2007P.Wysoka wydajność i siła krycia, 

 test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd powłoki  
i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu, 

 farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach, 

 doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność 
do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia, 

 kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
 

 farba do malowania ścian i sufitów typu Dekoral Akrylit W lub o równoważnych 
parametrach: 
 

Wygląd powłoki  matowa 

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPa’s]  6500 ÷ 9000 

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]  najwyżej 1,600 

Zawartość części stałych, [%wag]  co najmniej 50,0  

Odporność na szorowanie  wg PN-EN 13300 Klasa 3 

Ilość warstw  1- 2  

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]  2 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]  po 2 

Wydajność przy jednej warstwie  

Do 14m2/l – przy jednej 
warstwie w zależności 
od chłonności podłoża i 
intensywności koloru 

 

 kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
 

Wszystkie stosowane materiały należy stosować i montować zgodnie z instrukcjami podanymi 
przez producentów tych materiałów z zachowaniem należytej staranności. 
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3. CZĘŚĆ II: Wymiana wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra oraz parteru. 

 

3.1. Lokalizacja i położenie pomieszczeń w budynku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 3: I piętro - Poradnia Ortodoncji 
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Rysunek 4: I piętro - Poradnia Ortodoncji - zakres opracowania 
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Rysunek 5: Parter - Centralna Sterylizatornia - pomieszczenia socjalne, pakietownia 
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Rysunek 6: Parter - Centralna Sterylizatornia - zakres opracowania 
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Rysunek 7: II piętro - Poradnia Ogólnostomatologiczna 
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Rysunek 8: II piętro - Poradnia Ogólnostomatologiczna - gabinety 236, 237 
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3.2. Dane techniczne przedmiotu zamówienia 

rodzaj pomieszczenia 
numer 

pomieszczenia 

przybliżona 
powierzchnia 

[m2] 

PORADNIA  ORTODONCJI 

pokój kierownika 109 12,41 

pokój socjalny 110 12,08 

pokój socjalny 111 12,41 

gabinet 112 15,57 

gabinet 112a 15,29 

korytarzyk 113 4,31 

gabinet 114 20,29 

gabinet 115 17,38 

gabinet 116 17,26 

gabinet 117 16,85 

gabinet 118 15,47 

 159,32 

GABINET HIGIENY 

gabinet 119 17,37 

gabinet 119a 15,08 

 32,45 

PORADNIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA 

Gabinet 236 10,9 

Gabinet 237 21,4 

 32,30 

CENTRALNA  STERYLIZATORNIA 

pakietownia 36 17,30 

Magazynek 36a 15,49 

korytarzyk 39 6,93 

magazynek 40 2,69 

szatnia 41 7,12 

pokój socjalny 42 8,83 

WC 43 3,89 

 62,25 

SUMA 286,32 
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3.3. Szczegółowy zakres prac 

I PIĘTRO 

Gabinety stomatologiczne i pomieszczenia socjalne w Poradni Ortodoncji: 
 

Gabinety: 112, 112a, 113, 114, 115, 116, 117, 118 
Pokoje: 109, 110, 111 
 

 przygotowanie oraz wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego,  

 zabezpieczenie instalacji, urządzeń oraz wyposażenia, którego nie można 
zdemontować, 

 usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej,  
 przygotowanie podłoża pod położenie nowej wykładziny PCV,  

 wykonanie podkładu z szybkoschnącej masy samopoziomującej, 
 położenie nowej wykładziny wraz z wywiniętym 10 cm cokołem na ścianę,  
 w razie potrzeby malowanie uszkodzonych powierzchni ścian, 
 posprzątanie oraz wyczyszczenie pomieszczenia po zakończonych pracach, 
 wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach. 

 

Gabinet Higieny 
 

Gabinety: 119, 119a 
 

 przygotowanie oraz wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego,  

 zabezpieczenie instalacji, urządzeń oraz wyposażenia, którego nie można 
zdemontować, 

 usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej,  
 przygotowanie podłoża pod położenie nowej wykładziny PCV,  

 wykonanie podkładu z szybkoschnącej masy samopoziomującej, 
 położenie nowej wykładziny wraz z wywiniętym 10 cm cokołem na ścianę,  
 w razie potrzeby malowanie uszkodzonych powierzchni ścian, 
 posprzątanie oraz wyczyszczenie pomieszczenia po zakończonych pracach, 
 wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach. 

 

PARTER 
 
Pomieszczenia socjalne, pakietownia i magazynek w Centralnej Sterylizatorni 

 
Pokoje: 36, 36a 39, 40, 41, 42, 43. 
 

 przygotowanie oraz wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego,  

 zabezpieczenie instalacji, urządzeń oraz wyposażenia, którego nie można 
zdemontować, 

 usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej,  
 przygotowanie podłoża pod położenie nowej wykładziny PCV,  

 wykonanie podkładu z szybkoschnącej masy samopoziomującej, 
 położenie nowej wykładziny wraz z wywiniętym 10 cm cokołem na ścianę,  
 w razie potrzeby malowanie uszkodzonych powierzchni ścian, 
 posprzątanie oraz wyczyszczenie pomieszczenia po zakończonych pracach, 
 wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach. 
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II PIĘTRO 
Gabinety stomatologiczne: 236, 237 
 

 przygotowanie oraz wyniesienie z pomieszczenia mebli i urządzeń, w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego,  

 zabezpieczenie instalacji, urządzeń oraz wyposażenia, którego nie można 
zdemontować, 

 przygotowanie podłoża pod położenie nowej wykładziny PCV (UWAGA!: w 
pomieszczeniu położone są płytki gresowe, które należy skuć w przypadku ryzyka nie 
uzyskania poziomu powierzchni w wejściu do gabinetu. Wykonawca w ofercie 
powinien przewidzieć ewentualne koszty skucia, oczyszczenia i wywiezienia gruzu 
powstałego w wyniku prac) 

 wykonanie podkładu z szybkoschnącej masy samopoziomującej, 
 położenie nowej wykładziny wraz z wywiniętym 10 cm cokołem na ścianę,  
 w razie potrzeby malowanie uszkodzonych powierzchni ścian, 
 posprzątanie oraz wyczyszczenie pomieszczenia po zakończonych pracach, 
 wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach. 

 
 

3.4. Wymagania dodatkowe  
 

 razem ze zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru, przedłoży 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z wykonanych prac razem  
z oświadczeniem o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, instrukcją 
montażu producenta oraz ze sztuką budowlaną. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać rysunek z oznaczeniem mocowania zawiesi oraz karty katalogowe 
wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia, 

 

 

3.5. Podstawowe wymagane materiały 
  

 wykładzina podłogowa (typ: IQ GRANIT firmy TARKETT lub o równoważnych 
parametrach) 
 

 elastyczna homogeniczna, 

 grubość całkowita (EN 428) – 2 mm, 

 grubość warstwy wierzchniej (EN 429) – 2 mm, 

 klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34, 

 klasyfikacja — przemysłowe (EN 685) — Klasa 43, 

 ciężar całkowity – 2800 g/m2, 

 klasa palności – Bfl-s1, 

 grupa ścieralności EN 660-2 – T :<= 2.00 mm3, 

 antypoślizgowość DIN 51130 – R9, 

 wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym 
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4. CZĘŚĆ III: Wymiana drzwi i ościeżnic w pomieszczeniach Centralnej 

Sterylizatorni. 
 

4.1. Lokalizacja i położenie w budynku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9: Parter - Centralna Sterylizatornia, pokój socjalny, pakietownia, magazynek 
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4.2. Dane techniczne przedmiotu zamówienia. 
 

Nr 
pom. 

Oznaczenie 
na rysunku 

nr 10. 
Nazwa 

Wymiary 
istniejących skrzydeł 

drzwiowych 
[ cm ] 

Zakres przedmiotu zamówienia Uwagi 

36 11 Pakietownia 198,7 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego oraz opasek 
maskujących malowanie ościeżnicy, montaż 
okuć i klamek 

 

39 10 Pomieszczenie socjalne 203 x 94 
Wymiana skrzydła, malowanie ościeżnicy, 
montaż okuć, 

 

44 

4 

Pomieszczenie mycia wózków 

200,5 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego oraz opasek 
maskujących malowanie ościeżnicy, montaż 
okuć, 

 

12 201,2 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego oraz opasek 
maskujących malowanie ościeżnicy, montaż 
okuć, 

 

45 

6 Strefa sterylna 200,5 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego, malowanie 
ościeżnicy, montaż okuć, 

 

3 Śluza umywalkowo – fartuchowa 200,7 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego, malowanie 
ościeżnicy, montaż okuć, 

 

7 
Strefa czysta 

200,5 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego, malowanie 
ościeżnicy, montaż okuć, 

 

2 202,5 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego, malowanie 
ościeżnicy, montaż okuć, 

 

9 
Wejście do Centralnej Sterylizatorni – 
część czysta 

204 x 94 

Wymiana skrzydła drzwiowego oraz opasek 
maskujących, wymiana ościeżnic na metalowe, 
demontaż i montaż samozamykacza, 
elektrozaczepu oraz montaż okuć, 

 

8 Toaleta 201,5 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego, malowanie 
ościeżnicy, montaż okuć, 

 

46 
5 

Wejście do Centralnej Sterylizatorni – 
część brudna 

204,5 x 94 

Wymiana skrzydła drzwiowego oraz opasek 
maskujących, wymiana ościeżnic na metalowe, 
demontaż i montaż samozamykacza, 
elektrozaczepu oraz montaż okuć, 

 

1 Śluza umywalkowo - fartuchowa 201,5 x 94 
Wymiana skrzydła drzwiowego, malowanie 
ościeżnicy, montaż okuć, 

 

 
 
 
 
4.3. Szczegółowy zakres prac. 
 
 

4.3.1. Wymiana ościeżnic - 2 szt.: 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 
odziaływaniu prowadzonych prac, 

 dokona pomiaru z natury ościeżnic przeznaczonych do wymiany, 
 zdemontuje istniejące ościeżnice oraz przygotuje otwór do montażu nowej ościeżnicy 
 wymieni dwie ościeżnice oznaczone na rysunku nr 10 z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, aby nie uszkodzić ścian, 
 montaż nowej ościeżnicy przy użyciu stalowych kotew lub dybli oraz pianki 

montażowej,  
 zamontuje samozamykacz oraz elektrozaczep, 
 przywróci do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone podczas prowadzonych prac 

powierzchnie (malowanie ścian, kładzenie płytek), 
 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający prawidłowe prowadzenie działalności w Centralnej Sterylizatorni, 
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4.3.2. Malowanie ościeżnic – 10 szt. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 
odziaływaniu prowadzonych prac, 

 wyszlifuje, oczyści oraz dokładnie przygotuje powierzchnię ościeżnic do położenia 
nowej farby zgodnie z rysunkiem nr 10, 

 dwukrotnie pomaluje ościeżnice emalią do metalu odporną na uszkodzenia 
mechaniczne oraz posiadającą atest PZH dopuszczających do stosowania w 
obiektach służby zdrowia, 

 przywróci do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone podczas prowadzonych prac 
powierzchnie (malowanie ścian, kładzenie płytek), 

 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający prawidłowe prowadzenie działalności w Centralnej Sterylizatorni, 

 

4.3.3. Wymiana skrzydeł drzwiowych – 12 szt. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 dokona pomiaru z natury istniejących skrzydeł drzwiowych, 
 zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 

odziaływaniu prowadzonych prac, 
 zdemontuje istniejące skrzydła drzwiowe, 
 zamontuje nowe skrzydła drzwiowe – 12 szt. zgodnie z rysunkiem nr 10, 
 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający normalne prowadzenie działalności w Centralnej Sterylizatorni, 
 przekaże Zamawiającemu komplet 3 szt. kluczy do każdego skrzydła. 

 
4.3.4. Wymagania dodatkowe 

 razem ze zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru, przedłoży 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z wykonanych prac razem  
z oświadczeniem o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, instrukcją 
montażu producenta oraz ze sztuką budowlaną. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać rysunek z oznaczeniem mocowania zawiesi oraz karty katalogowe 
wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia, 
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Rysunek 10: Centralna Sterylizatornia - zakres opracowania 

10. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, do 

pomalowania metalowa ościeżnica, 

montaż okuć, klamki i wkładki patentowej 

6.Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, opasek 

maskujących, do pomalowania metalowa 

ościeżnica, demontaż i montaż 

samozamykacza, montaż okuć, klamki i 

wkładki patentowej 

8. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”,  

do pomalowania metalowa ościeżnica, 

oraz montaż okuć, klamki i wkładki 

patentowej 

 

1.Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, do 

pomalowania metalowa ościeżnica, montaż 

okuć, klamki i wkładki patentowej 

9.Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, opasek 

maskujących i ościeżnic na metalowe, 

demontaż i montaż samozamykacza, montaż 

elektrozaczepu, okuć, klamki i wkładki 

patentowej 

3. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, do 

pomalowania metalowa ościeżnica, 

montaż okuć, klamki i wkładki patentowej. 

 

7.Wymiana skrzydła drzwiowego „90” opasek 

maskujących i ościeżnic na metalowe, 

demontaż i montaż samozamykacza, montaż 

elektrozaczepu, okuć, klamki i wkładki 

patentowej 

12. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”,  

opasek maskujących, do pomalowania 

metalowa ościeżnica, oraz montaż okuć, 

klamki i wkładki patentowej 

11. Wymiana skrzydła „90”, opasek 

maskujących, do pomalowania metalowa 

ościeżnica,  montaż okuć, klamki i wkładki 

patentowej 

2. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, do 

pomalowania metalowa ościeżnica, 

montaż okuć, klamki i wkładki patentowej 

5. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, do 

pomalowania metalowa ościeżnica, 

montaż okuć, klamki i wkładki patentowej 

4. Wymiana skrzydła drzwiowego „90”, do 

pomalowania metalowa ościeżnica, 

montaż okuć, klamki i wkładki patentowej 
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4.4. Podstawowe materiały 
 

 
Drzwi jednoskrzydłowe:  

 osadzone na trzech zawiasach zgodnych z normą PN-EN 1935:2003/AC:2005,  

 skrzydło drzwiowe o konstrukcji płytowej z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej,  

 pokryte laminatem HPL o grubości minimum 0,7 mm, 

 przylga (felc) drzwi wykończony twardym tworzywem ABS o grubości min. 2mm  
w kolorze laminatu,  

 ramiak drzwi drewniany z drewnianym wzmocnieniem w górnym rogu pod 
samozamykacz (2 szt.), w części górnej oraz środkowej skrzydła nakładki ze stali 
niedrzewnej o grubości min. 0,3 mm, kolor laminatu do ustalenia z Zamawiającym, 

 zamek z wkładką patentową, 

 opaski maskujące w kolorze laminatu drzwi, 
 
 
Ościeżnica  

 metalowa, 

 2 szt. przystosowane do zamontowania elektrozaczepu, 

 wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej,  

 wyposażona w zawiasy wzmocnione trójelementowe, 

 wyposażona w uszczelkę gumową obwiedniową oraz sześć dybli montażowych, 

 lakierowana proszkowo farbą podkładową. 
 
 
Elekrozaczep rewersyjny 
 

 symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją 
zapadki w zakresie 5 mm,  

 na prąd stały o odwrotnym działaniu 

 przeznaczony do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, wszędzie tam 
gdzie jest konieczność zastosowania elektrozaczepu otwartego bez prądu 

 podane napięcie - zapadka zamknięta, 

 zdjęte napięcie zapadka otwarta. 
 
Samozamykacz  

 hydrauliczny  

 przeznaczony do drzwi na zewnątrz i wewnątrz budynku  

 z ramieniem standardowym,  

 wykończenie srebrne,  

 maksymalny kąt otwarcia 180°,  

 regulowana prędkość zamknięcia i domknięcia,  

 przetestowana na zgodność  z normą EN 1154,  

 dostosowany do wagi zamontowanych drzwi.  
 
Klamka  

 wykonana ze stali nierdzewnej, 

 typ rękojmi C-FORM, 

 model: Tupai 2000R lub o równoważnych parametrach. 
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5. CZĘŚĆ IV: Modernizacja systemu wentylacji wyciągowej w Centralnej 
Sterylizatorni. 

 
5.1. Lokalizacja i położenie w budynku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Zakres przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wentylacji mechanicznej poprzez 
wymianę wentylatorów dachowych oraz regulację. Wykonawca będzie wykonywał prace wg 
projektu Zamawiającego:  
 
 

Rysunek 11: Parter - Centralna Sterylizatornia 
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Wykonawca będzie realizował powyższy projekt etapowo. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania 
wszystkich etapów.  
 
 
 
5.3. CZĘŚĆ IV.1. Etap I - Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej strefy 

brudnej Centralnej Sterylizatorni. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 Zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 
odziaływaniu prowadzonych prac, 

 Zdemontuje istniejący wentylator dachowy Das-250MW/900 wraz z podstawą, 
 Zweryfikuje drożność przewodu kominowego, a w razie potrzeby udrożni go, 
 Zamontuje nowy wentylator Das-250MW/1400 na podstawie tłumiącej PTS-250 wraz 

z automatyką zasilająco – regulująco – sterującej FAUST 55x1, 
 Uzupełni po montażu izolację przeciwwodną z  papy, 
 Wykona regulację systemu wentylacji mechanicznej w Centralnej Sterylizatorni dla 

uzyskania właściwych parametrów wymian powietrza na godzinę z zachowaniem 
prawidłowego przepływu powietrza między strefami, 

 Wykona pomiar wydatków powietrza na kratkach nawiewno – wywiewnych za 
pomocą urządzenia pomiarowego posiadającego aktualny certyfikat wzorcowania.  

 przywróci do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone podczas prowadzonych prac 
powierzchnie, 

 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający prawidłowe prowadzenie działalności w Centralnej Sterylizatorni, 

 
5.4. CZĘŚĆ IV.2. Etap II – Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej strefy 

czystej dla Centralnej Sterylizatorni. 
 
W przypadku, gdy po sprawdzeniu wydajności wentylacji mechanicznej nie udało się 
uzyskać prawidłowych wydatków w pomieszczeniach strefy czystej i sterylnej w ramach 
realizacji zakresu określonego w Etapie I należy przejść do Etapu II: 
  
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 Zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 
odziaływaniu prowadzonych prac, 

 Zdemontuje istniejący wentylator dachowy Das-250MW/900, 
 Zweryfikuje drożność przewodu kominowego, a w razie potrzeby udrożni go, 
 Ponownie zamontuje  zdemontowany wcześniej wentylator Das-250MW/900, 
 Uzupełni po montażu izolację przeciwwodną z  papy, 
 Wykona regulację systemu wentylacji mechanicznej w Centralnej Sterylizatorni dla 

uzyskania właściwych parametrów wymian powietrza na godzinę z zachowaniem 
prawidłowego przepływu powietrza między strefami, 

 Wykona pomiar wydatków powietrza na kratkach nawiewno – wywiewnych za 
pomocą urządzenia pomiarowego posiadającego aktualny certyfikat wzorcowania.  

 przywróci do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone podczas prowadzonych prac 
powierzchnie, 

 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający prawidłowe prowadzenie działalności w Centralnej Sterylizatorni, 
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5.5. CZĘŚĆ IV.3. Etap III – Montaż wentylatora dachowego dla strefy czystej 
Centralnej Sterylizatorni. 

 
W przypadku, gdy po sprawdzeniu wydajności wentylacji mechanicznej nie udało się 
uzyskać prawidłowych wydatków w pomieszczeniach strefy czystej i sterylnej w ramach 
realizacji zakresu określonego w Etapie II należy przejść do Etapu III: 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 Zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 
odziaływaniu prowadzonych prac, 

 Zdemontuje istniejący wentylator dachowy Das-250MW/900 wraz z podstawą, 
 Zamontuje nowy wentylator Das-250MW/1400 na podstawie tłumiącej PTS-250 wraz 

z automatyką zasilająco – regulująco – sterującej FAUST 55x1, 
 Uzupełni po montażu izolację przeciwwodną z  papy, 
 Wykona regulację systemu wentylacji mechanicznej w Centralnej Sterylizatorni dla 

uzyskania właściwych parametrów wymian powietrza na godzinę z zachowaniem 
prawidłowego przepływu powietrza między strefami, 

 Wykona pomiar wydatków powietrza na kratkach nawiewno – wywiewnych za 
pomocą urządzenia pomiarowego posiadającego aktualny certyfikat wzorcowania.  

 przywróci do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone podczas prowadzonych prac 
powierzchnie, 

 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający prawidłowe prowadzenie działalności w Centralnej Sterylizatorni, 
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6. CZĘŚĆ V. Montaż sufitu podwieszanego w Poradni 
Ogónostomatologicznej. 

 
6.1. Lokalizacja i położenie w budynku. 

 

 
 

Rysunek 12: II piętro - Poradnia Ogólnostomatologiczna - korytarz 
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6.2. Dane techniczne przedmiotu zamówienia. 
 
 

Nr pom. Nazwa Piętro Nazwa komórki organizacyjnej Powierzchnia Uwagi 

155 Korytarz II Poradnia Ogólnostomatologiczna 8,7 m2  
 
 
 

6.3. Szczegółowy zakres prac. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 Zabezpieczy pomieszczenia oraz urządzenia pozostające w bezpośrednim 
odziaływaniu prowadzonych prac, 

 Zdemontuje istniejącą konstrukcję podwieszonego sufitu, 
 Wykona nową konstrukcję podwieszonego sufitu na profilach ze stalowej blachy, 

pokrytych powłoką malarską od widocznej strony korytarza (stopka), 
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 zamocuje konstrukcję sufitu zgodnie z zaleceniami producenta oraz ze sztuką 
budowlaną, wszystkie zawiesia konstrukcji powinny być przymocowane do stropu, 

 wykonawca ułoży w konstrukcji płyty kasetonowe o wymiarach 600 x 600 x 15 mm, 
przeznaczonych do obiektów służby zdrowia o dobrych parametrach akustycznych, 
powierzchnia płyt biała, gładka, nadająca się do powtórnego malowania.  

 ułoży w konstrukcji oraz podłączy do istniejących przewodów elektrycznych oprawy 
oświetleniowe dostarczone przez Zamawiającego, 

 w jednym z kasetonów zamontuje istniejącą czujkę wykrywania pożaru, 
 przywróci do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone podczas prowadzonych prac 

powierzchnie, 
 wywiezie i zutylizuje materiały oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, 
 posprząta wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone były prace w sposób 

umożliwiający prawidłowe prowadzenie działalności gabinetów., 
 razem ze zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru, przedłoży 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z wykonanych prac razem  
z oświadczeniem o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, instrukcją 
montażu producenta oraz ze sztuką budowlaną. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać rysunek z oznaczeniem mocowania zawiesi oraz karty katalogowe 
wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia, 
 

 
6.4. Podstawowe użyte materiały 
 
Płyty kasetonowe z wełny mineralnej o parametrach: 

 rozmiar: 60 x 60 cm, 

 widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia  
o zwiększonej trwałości, odporna na czyszczenie,  

 typ płyty: welon z włókna szklanego,  

 krawędzie malowane, trwałe, odporne na uszkodzenia typu A15, 

 przeznaczone do montażu w obiektach służby zdrowia 

 klasa materiału budowlanego - A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1lub wyższa, 

 absorpcja dźwięku: αw – minimum 0,60, NRC = 0,90,  

 odbicie światła na poziomie 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) nominalnie 
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7. Uwagi końcowe 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich zbędnych 
materiałów i urządzeń oraz do pozostawienia terenu prac w stanie uporządkowanym 
i przywrócony do stanu pierwotnego na swój koszt, a także do wykonania na własny koszt 
naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku jego prac. Razem ze zgłoszeniem 
przedmiotu zamówienia do odbioru, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą z wykonanych prac razem z oświadczeniem o wykonaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z umową, instrukcją montażu producenta oraz ze sztuką budowlaną. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać rysunek z oznaczeniem mocowania 
zawiesi oraz karty katalogowe wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji na 
wykonany przedmiot zamówienia. 
 


