
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. OPIS ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNY.
2. SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- INWENTARYZACJA
- PROJEKT



INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

MODERNIZACJA POMIESZCZEEŃ DAWNEGO 
ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO (ODCINEK TZW. 

BIEGUNEK) W CELU DOSTOSOWANIA NA 
POTRZEBY PODODDZIAŁU ENDOPROTEZ 

SZPITALA ZOZ W BUSKU ZDROJU

działka nr ew. 26/1, przy ul. Bohaterów Warszawy 67 

28-100 Busko Zdrój

INWESTOR:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko Zdrój

a. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego 
(odcinak tzw. Biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z 
wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju 
przy ul. Bohaterów Warszawy 67, w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów.

b. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych i p.poż.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

ze zm.)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r   

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego  2011 r.  w sprawie  wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Obowiązujące przepisy i regulacje prawne.



c. STAN ISTNIEJĄCY

W  chwili  obecnej  pomieszczenia  dawnego  oddziału  pediatrycznego,  nie  spełniają  wymagań 
obowiązujących przepisów. Całość obsługiwana jest przez ciąg komunikacji pionowej składający się 
z jednej windy i klatki schodowej. Szpital podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej,  
miejskiej sieci energetycznej, ogrzewany jest z własnej kotłowni szpitalnej. 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU.

      Projektowana przebudowa pomieszczeń ma na celu poprawę pod względem technologicznym 
funkcji pomieszczeń .

Przebudowa obejmuje fragmenty pierwszego  piętra dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinak 
tzw. Biegunek).

2. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane:

  rozbiórka ścianek działowych
  wykonanie nowych ścianek działowych
  Powiększenie otworów w istniejących ścianach w miejscach 

przewidzianych przez projekt
    wykonanie projektowanych nadproży
  zamurowanie otworów w istniejących ścianach w miejscach 

przewidzianych przez projekt
  skucie starych tynków i  wykonanie nowych 
    prace glazurnicze
    malowanie ścian farbami przeznaczonymi do obiektów szpitalnych, 

posiadającymi odpowiednie atesty
  zdjęcie istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowych
  całkowita wymiana istniejącej stolarki drzwiowej
 wymiana wewnętrznych instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacji 

elektrycznych 
  wykonanie instalacji teletechnicznych przez Inwestora.



    montaż sufitów podwieszanych systemowych 

Nadproża ceramiczne
 Nadproża ceramiczne wykonać w projektowanych ścianach nad otworami 

drzwiowymi i okiennymi np. Porotherm 11.5

3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Ściany

Na ścianach we wszystkich ciągach komunikacyjnych poziomych, dostępnych dla pacjentów 
w salach łóżkowych, w gabinetach zabiegowych należy zamocować odbojnice. Na narożach 
w  ciągach  komunikacyjnych  i  przy  drzwiach  wejściowych  do  gabinetów,  pokoi  należy 
zastosować narożniki systemowe np. ACROVYN typu SO 50

Ściany  malowane  farbą  akrylową,  zmywalną,  stosowaną  w  szpitalnictwie,  posiadającą 
odpowiednie atesty.

Połączenia ściany z podłogami powinno zostać wykonane w sposób wyoblony 

i bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Tarket – Wykładzina rulonowa termozgrzewalna PCV lub kauczukowa na wylewce 
samopoziomującej 2-5 mm, TARKET „Optima”, „Megalit” lub materiał równoważny o 
parametrach niegorszych niż wymieniony  z wywinięciem cokołu na ściany. 

Dane techniczne

Typ wykładziny EN 649 Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR Reinfoced (wzmocnienie poliuretanowe)

Klasa użytkowa EN 685 Komercyjnie: Klasa 34
Przemysłowe: Klasa 43

Grybość EN 428 2,0 mm

Warstwa użytkowa EN 429 2,0 mm

Całkowita masa powierzchni EN 430 2 800 g/m2 

Ścieralność (ubytek grubości) EN 
660

</= 0,15 mm Grupa P

Wgniecenie resztkowe EN 433 </= 0,03 mm



Stabilność wymiarów EN 434 </= 0,4%

Dostarczana w postaci EN 426 Rolki 53 mb x 2 m
Płytki 61 cm x 61 cm

Wartości produktu

Wartości antyelektrostatycze EN 
1815 
(napięcie indukowane)

</= 2 KV

Wartości antyelektrostatyczne (opór) 
EN 1081

>/=1010 Ohm

Absorpcja akustyczna ISO 717/2 4 dB

Przewodzenie ciepła EN 12524
0,011 m2 K/W (Możliwość stosowania w pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym do 30 oC)

Właściwości antypoślizgowe DIN 
51130

R9

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 
425

Odporna

Klasa ogniotrwałości PN-B-
02854

Bfl S1

Trwałość kolorów EN 20105-B02 Minimum 6

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność

Tarket* – Wykładzina rulonowa termozgrzewalna PCV na wylewce samopoziomującej 2-5 
mm, TARKET „Toro EI” lub materiał równoważny o parametrach niezgorszych niż 
wymieniony z wywinięciem cokołu na ściany.

Dane techniczne

Typ wykładziny EN 649 Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

Zabezpieczenie powierzchni
Poliuretan PUR Reinfoced (wzmocnienie Ł poliuretanowe 
przewodzące)

Klasa użytkowa EN 685 Komercyjnie: Klasa 34
Przemysłowe: Klasa 43

Grybość EN 428 2,0 mm



Warstwa użytkowa EN 429 2,0 mm

Całkowita masa powierzchni EN 430 3 060 g/m2 

Ścieralność (ubytek grubości) EN 660 </= 0,15 mm Grupa P

Wgniecenie resztkowe EN 433 </= 0,01 mm

Stabilność wymiarów EN 434 </= 0,4%

Dostarczana w postaci EN 426 Rolki 23 mb x 2 m
Płytki 61 cm x 61 cm

Wartości produktu

Wartości antyelektrostatycze EN 1815 
(napięcie indukowane)

</= 2 KV

Wartości antyelektrostatyczne (opór) EN 
1081

Din 51953

IEC61340-4-1
VDE 100
ESD: S7:1

R1</=106 Ohm
R2</=106 Ohm
RA</=106 Ohm
RE</=106 Ohm
R</=106 Ohm
R</=5x104 Ohm
R</=106 Ohm

Absorpcja akustyczna ISO 717/2 4 dB

Przewodzenie ciepła EN 12524
Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem 
podłogowym do 27 oC

Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 R9

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 
425

Odporna

Klasa ogniotrwałości PN-B-02854 Bfl S1

Trwałość kolorów EN 20105-B02 Minimum 6

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność

Tynki wewnętrzne 

Zaprojektowano tynki na ścianach zwykłe,  cementowo-wapienne kat.  III,  wygładzone 
szpachlą gipsową,  kładzione z zastosowaniem narożników aluminiowych. Na zabudowach 
gipsowo-kartonowych tynki gipsowe, szpachlowane jednokrotnie.



Piony i  poziomy instalacji  sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprócz 
przechodzących  przez  pomieszczenia  techniczne).  Przewody instalacyjne  w zależności  od 
wytycznych instalacyjnych zaizolować cieplnie kształtkami 

z  pianki  lub  wełną  mineralną.  Przewody  wentylacji  mechanicznej,  instalacji 
elektrycznych,  prowadzone  w  korytkach  systemowych  w  przestrzeni  między  stropem 
właściwym,  a  sufitem  podwieszanym.  Należy  zastosować  systemowe  zabezpieczenie 
przeciwpożarowe dla takich przewodów. Przepusty instalacyjne 

w elementach oddzielenia p.poż. powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą 
dla tych elementów.

Sufity podwieszane

Sufity  podwieszone  systemowe,  higieniczne  o  montażu  zapewniającym  gładkość  i 
szczelność,  np.  Medicare  A24  firmy  Rockfon,  w  pomieszczeniach  mokrych  dodatkowo 
wodoodporne.

Posadzki

Stare  posadzki  skuć,  ułożyć  nową  izolację  przeciwwilgociową,  izolację  akustyczną, 
wykonać wylewkę cementową i położyć warstwę wykończeniową. Wykończenie posadzek w 
poszczególnych pomieszczeniach wg rysunków.

Posadzki  powinny  być  wykonane  z  materiałów  umożliwiających  ich  dezynfekcję. 
Powinny być zmywalne, antyelektrostatyczne, antypoślizgowe. 
Posadzki z gresu i  PVC, np.  Tarkett  (Vinyl,  Linoleum), Altro (Timbersafe,  Suprema), lub 
materiał równoważny o parametrach niezgorszych niż wymieniony  z wywinięciem cokołu na 
ściany

Połączenie ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób wyoblony 
i bezszczelinowy, umożliwiający dokładne mycie i dezynfekcję.

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne pcv, spełniające wszelkie wymogi drzwi stosowanych 

w szpitalach.

Wszystkie drzwi do toalet, pom. porządkowych i brudowników muszą posiadać dolne 
nawietrzaki,   umożliwiające napływ odpowiedniej  ilości  powietrza do pomieszczenia oraz 
muszą być wyposażone w samozamykacze. 

Drzwi wewnętrzne wg rysunku wyk..

UWAGA:

W budynku do wykończenia wnętrz stosować materiały co najmniej trudno zapalne, których produkty  
rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi certyfikatami 



i aprobatami potwierdzającymi wymagany stopień trudnozapalności, niezapalności lub niepalności 
oraz potwierdzenie, że produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące

4. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :
- pomieszczenia mokre na stropach międzypiętrowych: 1x folia PE dodatkowo na wylewki 
betonowe izolacje elastyczne (w postaci płynnej lub półpłynnej nakładane wałkiem lub 
szpachlowane) np. wg technologii firm Sopro, Deitermann, Botament z wywinięciem na 
ściany min. 30cm nad wykończoną posadzkę.

5. UWAGI KOŃCOWE


 Wszystkie wymiary podane zostały w systemie metrycznym. 
Podstawowe wymiary podane zostały w centymetrach, a oznaczenia poziomów w metrach.
 Specyfikacje  i  opisy uwzględniają  standard minimalny dla 
materiałów  i  instalacji  niezbędny  do  właściwego  funkcjonowania  projektowanego  budynku. 
Wykonawca  może  zaproponować  alternatywne  rozwiązania  pod  warunkiem  zachowania 
minimalnego wymaganego standardu.
 Wszystkie proponowane przez wykonawcę rozwiązania będą 
przedłożone inwestorowi do ostatecznej akceptacji.
 Wszystkie elementy ujęte w opisie oraz przedmiarze robót, a 
nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji  (opisie)  winne być  
traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji,  należy  zgłosić  je  projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu.
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały 
winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
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