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                                                                                                          Załącznik nr 7 do SIWZ 

Specyfikacja wykonania i odbioru kompletnej dokumentacji 
technicznej w celu dostosowania starej część budynku Szpitala 

Powiatowego w Myszkowie do warunków Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą przy uwzględnieniu innych przepisów związanych z 

przebudową. 
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I.  Zagadnienia podstawowe. 

 

1. Zakres i miejsce wykonania przebudowy. 

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla 
przebudowy starej części budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie. 

 

- Na wymaganą dokumentację techniczną składa się: 

1.  Projekt budowlany. 

2. Projekty branŜowe. 

3. Projekty wykonawcze. 

4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. 

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową na dokonanie modernizacji części 
pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I.  

 

2. Dodatkowe uwagi. 

- Dokumentację techniczną naleŜy wykonać przy uwzględnieniu etapowania inwestycji 
zgodnie z dalszymi zapisami. 

- Wskazuje się, Ŝe jest niezbędne, przed wyceną przedmiotu zamówienia, dokonanie oględzin 
obu części budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Na tą okoliczność zostanie 
wyznaczony odpowiedni termin oględzin.  

- Przyjmując zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca potwierdza, iŜ zapoznał 
się z przedmiotem zamówienia, materiałami stanowiącymi podstawę do jego wykonania oraz 
terenem i warunkami znajdującymi się w miejscu przyszłej inwestycji. 

- Zamawiający zastrzega sobie, na kaŜdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, prawo do 
sprawdzenia postępu prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do bez zwłocznego 
udzielania informacji o postępie prac przy realizacji zamówienia. 

- Przy  realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania uwag 
Zamawiającego przy uwzględnieniu obowiązujących norm, przepisów i zasady wiedzy 
technicznej (W szczególności dotyczy standardów wyposaŜenia i materiałów). 

- Przy wykonaniu dokumentacji projektowej naleŜy kierować się koncepcją architektoniczną, 
postanowieniem  Wojewódzkiego Komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej w Katowicach 
(załącznik do SIWZ). 

- Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona pod względem poŜarowym, sanitarnym i 
BHP. 
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- W terminie 30dni od podpisania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania 
Projektu wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową na dokonanie modernizacji części 
pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I. (pomieszczenia na II piętrze - wskazane w 
załączniku i oznaczone kolorem pomarańczowym). 

- Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze w postaci niezbędnych 
dokumentów, opracowań, opinii, badań, sprawdzeń, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany w zakresie pozwalającym skuteczne 
uzyskanie decyzji zezwalającej na przebudowę (budowę). 

II.  Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej. 

 

1. Etapowanie inwestycji. 

 

Dokumentacja techniczna musi uwzględniać następujące etapowanie inwestycji: 

- Etap I: Modernizacja części pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I.  

- Etap II: Oddział Dziecięcy na I i II piętrze. 

- Etap III: Oddział Internistyczny na I piętrze. 

- Etap IV: Oddział Internistyczny na II piętrze. 

- Etap V: Oddział Ginekologiczny i Chirurgiczny na I i II pi ętrze. 

- Etap VI: Apteka szpitalna i pracownia endoskopii na parterze. 

- Kolejność etapów moŜe ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.  

 

2. Projekt Budowlany. 

Projekt budowlany będzie zawierał wszystkie niezbędne elementy, a w 
szczególności: 

2.1. Projekt zagospodarowania terenu.  

2.2. Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna stanu istniejącego. 

2.3. Program funkcjonalny pomieszczeń. 

2.4. Projekt technologii medycznej. 

2.5. Charakterystykę energetyczną budynku. 

2.6.  Informację dotyczącą BIOZ. 
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2.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa pod względem ppoŜ. 

 

2.8. Część architektoniczna:  
- Rzuty kondygnacji. 
- Przekroje budynku z uwzględnieniem wszystkich klatek schodowych. 
- Elewacje budynku. 
- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. 
- Opis techniczny. 
- Projekt wyburzeń i rozbiórek oraz zamurowań. 
 
2.7. Część konstrukcyjno-budowlana: 
- Ekspertyza techniczna oceniająca stan techniczny istniejący i moŜliwość 
przebudowy. 
- Opisy i obliczenia statyczne. 
- Zestawienie obciąŜeń. 
- Wyniki obliczeń i wymiarowanie elementów konstrukcyjnych. 
- Schematy statyczne. 
- Niezbędne rysunki i przekroje. 

 
                Oraz inne niŜ wyŜej wymienione projekty wymagane zgodnie z obowiązującymi  

                 Ustawami i Rozporządzeniami. 

3. Projekty bran Ŝowe. 
Projekty branŜowe będą zawierały wszystkie niezbędne elementy, a w 
szczególności: 

3.1. Instalacje sanitarne: 

- Ekspertyza techniczna oceniająca stan techniczny istniejący instalacji i 
moŜliwość jej przebudowy oraz rozbudowy. 
- Inwentaryzacja istniejących instalacji. 
- Opisy i obliczenia. 
- Instalacja wodno-kanalizacyjna. 
- Instalacja instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej zbiorczej na strychu 
budynku.  
- Instalacja centralnego ogrzewania i nagrzewnic. 
- Instalacja hydrantowa. 
- Projekt technologii medycznej. 
 
3.2. Instalacje elektrotechniczne: 
- Ekspertyza techniczna oceniająca stan techniczny istniejącej instalacji i 
moŜliwość ich przebudowy oraz rozbudowy. 
- Inwentaryzacja istniejących instalacji. 
- Opisy i obliczenia. 
- Główny schemat zasilania. 
- Zasilanie awaryjne. 
- Schemat instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego. 
- Schemat instalacji gniazd wtykowych i siłowych. 
- Projekt rozdzielni i głównych linii zasilających. 
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- Instalacje kontroli dostępu. 
- Instalacja strukturalna (Internet, telefon). 
- Instalacja telewizyjna. 
- Instalacja przyzywowa. 
- Instalacja monitoringu. 
- Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej. 
- Instalacja zasilania windy. 
- Instalacja zasilania urządzeń stałoprądowych. 
- Instalacja elektryczna ochrony przeciwpoŜarowej. 
- Instalacji sygnalizacji poŜarowej. 
- Instalacja połączeń wyrównawczych i ekwipotencjalnych. 
- Instalacja ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym. 
- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej. 
- Instalacja odgromowa. 
 
3.3. Projekt instalacji gazów medycznych wraz panelami przyłóŜkowymi. 
- Ekspertyza techniczna oceniająca stan techniczny istniejący instalacji i 
moŜliwość ich przebudowy oraz rozbudowy. 
- Inwentaryzacja istniejących instalacji. 
- Opisy i obliczenia. 
- Schemat przebiegu instalacji. 
- Instalacja tlenu, próŜni i spręŜonego powietrza. 
- Zestawienie paneli przyłóŜkowych. 
 
 

Oraz inne niŜ wyŜej wymienione projekty wymagane zgodnie z obowiązującymi Ustawami i 
Rozporządzeniami. 

4. Projekt wykonawczy. 

Projekt wykonawczy będzie zawierał wszystkie niezbędne elementy, a w 
szczególności: 

4.1.  Projekt rozbiórek i wyburzeń. 

4.2. Rzuty ze szczegółami. 

4.3. Przekroje ze szczegółami. 

4.4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ze szczegółami i dodatkowymi 
opisami. 

4.5. Zestawienie innych elementów architektonicznych takich jak np.: 
balustrady, poręcze, odbojnice, ograniczniki, murki, kwietniki. 

4.6. Detale architektoniczne. 

4.7. Elementy wyposaŜenia stałego takie jak np.: lady, szafy, wieszaki i inne 
uchwyty oraz zabudowy instalacji. 

4.8. Rysunki głównych i drugorzędnych konstrukcji. 

4.9. Zestawienie stali. 
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4.10. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej musi uwzględniać miedzy 
innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.11. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej zbiorczej na 
strychu budynku musi uwzględniać miedzy innymi lokalizację tras, 
szczegóły instalacji, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów instalacji 
(kształtki, rewizje itp.) 

4.12. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i nagrzewnic musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.13. Projekt instalacji hydrantowej musi uwzględniać miedzy innymi 
lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, 
opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, 
szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.14. Główny schemat zasilania obiektu w energię elektryczną z 
wyszczególnieniem materiałów do zabudowy. 

4.15. Projekt instalacji zasilania awaryjnego musi uwzględniać miedzy innymi 
lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, 
opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, 
szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.16. Projekt instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.17. Projekt instalacji gniazd wtykowych i siłowych musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.18. Projekt rozdzielni i głównych linii zasilających z uwzględnieniem 
rodzaju zabudowy i technologii zabudowy.  

4.19. Projekt instalacji kontroli dostępu musi uwzględniać miedzy innymi 
lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, 
opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, 
szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.20. Projekt instalacji strukturalnej (Internet, telefon) musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
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rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.21. Projekt instalacji telewizyjnej musi uwzględniać miedzy innymi 
lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, 
opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, 
szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.22. Projekt instalacji przyzywowej musi uwzględniać miedzy innymi 
lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, 
opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, 
szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.23. Instalacja monitoringu musi uwzględniać miedzy innymi lokalizację tras, 
szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, opisy i rysunki 
montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, szczegółowa lokalizację 
osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.24. Projekt instalacji zasilania wentylacji mechanicznej musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.25. Projekt instalacji windy musi uwzględniać miedzy innymi lokalizację 
tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, opisy i rysunki 
montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, szczegółowa lokalizację 
osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.26. Projekt instalacji zasilania urządzeń stałoprądowych musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.27. Projekt instalacji elektrycznej ochrony przeciwpoŜarowej musi 
uwzględniać miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły 
skrzynek rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe 
oraz sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.28. Projekt instalacji sygnalizacji poŜarowej musi uwzględniać miedzy 
innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.29. Projekt instalacji połączeń wyrównawczych i ekwipotencjalnych musi 
uwzględniać miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły 
skrzynek rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe 
oraz sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 
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4.30. Projekt instalacji ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym musi 
uwzględniać miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły 
skrzynek rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe 
oraz sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.31. Projekt instalacji ochrony przeciwprzepięciowej musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.32. Projekt instalacji tlenu, próŜni i spręŜonego powietrza musi uwzględniać 
miedzy innymi lokalizację tras, szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek 
rozdzielczych, opisy i rysunki montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz 
sprzętowe, szczegółowa lokalizację osprzętu i waŜnych elementów 
instalacji. 

4.33. Szczegóły budowy i wyposaŜenia paneli przyłóŜkowych. 

4.34. Instalacja odgromowa musi uwzględniać miedzy innymi lokalizację tras, 
szczegóły instalacji, szczegóły skrzynek rozdzielczych, opisy i rysunki 
montaŜowe, wytyczne materiałowe oraz sprzętowe, szczegółowa lokalizację 
osprzętu i waŜnych elementów instalacji. 

4.35. Szczegóły rozwiązań materiałowych poszczególnych pomieszczeń wraz 
z niezbędnymi instrukcjami montaŜowymi i technologicznymi. 

4.36. Projekt aranŜacji wnętrz wraz z uzgodnionymi materiałami i kolorystyką 
wykonania ścian, posadzek i stropów oraz stałe zabudowy. 

 

5. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. 

- Przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie naleŜy sporządzić w oparciu o w/w projekty 
budowlane, branŜowe i wykonawcze przy uwzględnieniu etapowania inwestycji zgodnie z 
podziałem określonym w pkt. II 1. 

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinien zawierać podstawowe informacje 
materiałowe i sprzętowe oraz powinien zawierać adnotację wskazującą odpowiednią część 
(rozdział, punkt) w specyfikacji technicznej materiałowej.  

- Kosztorys inwestorski powinien zawierać wycenę wszystkich niezbędnych prac 
umoŜliwiających realizowanie inwestycji w etapach przy funkcjonującym obiekcie słuŜby 
zdrowia. NaleŜy przewidzieć miedzy innymi takie roboty jak np.: zabezpieczanie tymczasowe 
części budynku w postaci tymczasowych  ścianek oddzielających (budowa i rozebranie), 
tymczasowe bajpasy instalacyjne, mycie i sprzątanie części budynku, zabezpieczenie części 
budynku dodatkowymi osłonami. 

Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać: 

5.1.  Tabelą zbiorczą zestawienia kosztów z podziałem na etapy i branŜe. 
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5.2. Kosztorys Inwestorski z rozbiciem na poszczególne etapy inwestycji oraz 
poszczególne branŜe. 

5.3.  Zestawienie materiałów i sprzętu z rozbiciem na poszczególne etapy 
inwestycji oraz poszczególne branŜe. 

5.4. Przedmiar robót z szczegółowym wyliczeniem obmiarów 
umoŜliwiającym ich weryfikację w poszczególnych projektach. 

5.5. Przedmiar szczegółowy (wskazujący wszystkie nakłady, bez wskazania 
cen). 

 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać 
wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru poszczególnych robót 
budowlanych i instalacyjnych. 

- Budowa Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być 
dostosowana do kolejności poszczególnych robót określonych w przedmiarze robót z 
uwzględnieniem etapowania inwestycji. 

 

7. Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową na dokonanie 
modernizacji pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I. 

- Zobowiązuje się wykonawcę do zrealizowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej 
na dokonanie modernizacji części pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I w terminie 
30 dni od daty podpisania umowy. 

- Przedmiotowe pomieszczenia planowane są do modernizacji w pierwszej kolejności. 

- Dokumentacja powinna zawierać: opis techniczny, program funkcjonalno-uŜytkowy z opisem 
wykończenia pomieszczeń pod względem budowlanym i instalacyjnym, przedmiar robót, 
kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.  

- Kolorystyka i minimalna jakość zastosowanych materiałów wykończeniowych ma być 
dostosowana do standardów przyjętych jak w projekcie dla całego budynku i uzgodniona z 
wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego. 

 

- Wszelkie instalacje i zabudowa podtynkowa, podsufitowa i podposadzkowa musi być 
uwzględniona w zakresie umoŜliwiającym jej tymczasowe podłączenie do istniejących 
instalacji a następnie podłączenie do projektowanych instalacji dla całego budynku w 
pozostałej części przedmiotu zamówienia.  
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III . Odbiór dokumentacji technicznej.  
 

- Odbiór dokumentacji technicznej odbędzie się w dwóch etapach: 

ETAP I – odbiór projektu wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową 
(przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne) na dokonanie 
modernizacji pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I. 

ETAP II – odbiór pozostałych elementów przedmiotu zamówienia. 

 

- Dokumentacja techniczna będzie odebrana od Wykonawcy przedmiotu zamówienia po 
uprzedniej weryfikacji przez Zamawiającego.  

 

- Na okoliczność sprawdzenia dokumentacji technicznej zostaną sporządzone protokoły z 
weryfikacji poszczególnych elementów dokumentacji.  

 

- Weryfikacji dokumentacji będzie dokonywał zespół składający się z upowaŜnionych osób ze 
strony Zamawiającego. 

- Weryfikacja będzie dokonywana z uwzględnieniem: 

a) kompletność projektu, 

b) uwzględnienie moŜliwości etapowania inwestycji, 

c) poprawność przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i uŜytkowych, 

d) poprawność przyjętych rozwiązań technicznych zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

e) poprawność dokumentacji pod względem formalnym z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów 

- Zamawiający sprawdzi dokumentację techniczną w terminie 7dni dla Etapu I i 10 dni dla 
Etapu II. 

- Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie miał odpowiednio 7dni dla Etapu I i 10dni dla 
etapu II moŜliwość odniesienia się do uwag Zamawiającego i ich wyjaśnienia oraz usunięcia 
ujawnionych niedociągnięć i wad. 

- Po w/w okresie zostanie spisany protokół odbioru przedmiotowego zamówienia.  Skuteczny 
pozytywny protokół odbioru zamówienia stanowić będzie podstawę do zakończenia realizacji 
zamówienia. 

Sporządził: Grzegorz Sikora. 


