
 

 

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI  

                                             sp. z o.o. 
              ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

 

 

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. 
41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,  

TEL. (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112, REGON 240837054, NIP 6443504464 
ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH  

WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 500 000,00 ZŁ 

PROGRAM FUNKCJNALNO U śYTKOWY 
1) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; 

 Opracowanie koncepcji oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej 
dotyczącej przebudowy pomieszczeń; trzeciego piętra  Segmentu C dla potrzeb Oddziału 
Chirurgii ogólnej z Otolaryngologią Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. Sosnowiec 
w lokalizacji: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
79930000-6 Usługi projektowania wnętrz. 
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-uŜytkowy; 

 

Szpital przy ul. Zegadłowicza 3  
41-200 Sosnowiec 

3)  nazwy i kody (grup, klas, kategorii robót) Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45212340-1 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 kategorie robót 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8 Instalowanie przeciwpoŜarowych systemów alarmowych 
45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoŜarowe 
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45343220-1 Instalowanie gaśnic 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
45421141-4 Instalowanie przegród 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
4)  nazwa zamawiającego oraz jego adres; 

 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.   

41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1. 
 
5) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-uŜytkowy; 
 

Krzysztof Sałaga 
  
6) spis zawartości programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

 
A. Cześć opisowa; 
opis ogólny przedmiotu zamówienia 
   -charakterystyczne parametry 
   - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
   -szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 
   - wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
 
B. Część informacyjna;  
oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
przepisy prawne i normy 
inne  informacje i dokumenty. 
 
 
data: grudzień 2013 
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A. Cześć opisowa 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji oraz wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń; trzeciego piętra Segmentu C dla 
potrzeb Oddziału Chirurgii ogólnej z Otolaryngologią Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 
Sosnowiec w lokalizacji: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę 
2. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, mieszanej (murowano Ŝelbetowej) Konstrukcja 
szkieletowa Ŝelbetowa, ściany z cegieł.  Budynek podpiwniczony  z poddaszem  wentylowanym. 
Budynek składa się z trzech segmentów gdzie kaŜdy opisany jest na rzucie prostokąta tworząc 
kształt litery H. W 2010 roku budynek poddano termomodernizacji. Elewacje ocieplone metodą 
lekką mokrą. Wełną mineralną gr. 14 cm. Szpital został wybudowany w 1964 r. Zespół budynku 
głównego szpitala składa się z trzech bloków (segmentów); A, Bi C oddylatowanych od siebie i 
ma kształt litery „H". Wejście główne do szpitala jest usytuowane w środku segmentu A, przy 
drodze dojazdowej włączonej do układu drogowego miasta. Układ dróg wewnętrznych - o 
szerokości 4-6m, o nawierzchni utwardzonej asfaltem zapewnia dostateczny dostęp do segmentów 
A i B. W/w drogi przebiegają w odległości 2-10 m od ścian budynku. Od strony południowej 
segmentu C droga posiada nawierzchnię gruntową. Obiekt wzniesiono w konstrukcji mieszanej, tj. 
murowanej i monolitycznej Ŝelbetowej. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej o grubości 64cm, 
5lcm i 38cm o układzie podłuŜnym. Ściany zewnętrzne o grubości 64cm z cegły pełnej. Ścian. 
Słupy, podciągi Ŝebra i wieńce Ŝelbetowe. Stropy między kondygnacyjne, gęsto Ŝebrowe w 
systemie Ackermana.  Poddasze nieuŜytkowe. Konstrukcja dachowa Ŝelbetowa prefabrykowana. 
Dach dwuspadowy. Posadzki cementowe w pom. technicznych i magazynach oraz lastrico, 
terakota, płytki ceramiczne, PCV. 

Charakterystyka budynku: 
-  ilość kondygnacji: 4 – nadziemne + 1 podziemna (pomieszczenia socjalne, techniczne i magazyny) 

-  powierzchnia uŜytkowa:   14.668m2 

- segment A;   5.618 m2 

- segment B; 3.175 m2 

-  segment C; 5.894 m2 

- kubatura: 72.289 m3 

-  część podziemna; 11.861 m3 

- część nadziemna; 60.428 m3 

-  średnia wysokość: 16,8 m 
  WyposaŜenie w instalacje i urządzenia techniczne: wod.-kan., co., para średnio i niskopręŜna, 
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, tlenowa, elektryczna, dźwigi osobowo-towarowe, 
telefoniczna, uziemień ochronnych, odgromowa, wodociągowa przeciwpoŜarowa zasilający hydranty . 
Instalacje i urządzenia techniczne, stanowiące wyposaŜenie, obiektu szpitalnego, utrzymywane są 
w naleŜytym stanie technicznym. 
Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z rozdzielni NN znajdującej się w budynku rozdzielni 
głównej przy bramie wjazdowej głównej na teren szpitala. W obrębie rozdzielni zlokalizowany jest 
główny przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 
W obiekcie nie występuje instalacja oświetlenia ewakuacyjnego spełniająca wymagania PN-EN. 
Jedynie na oddziałach remontowanych zamontowano oprawy oświetleniowe ewakuacyjne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa wykonana jest z rur stalowych poprowadzonych pod 
tynkiem. Przewody zasilające instalacji są prowadzone, jako piony.  Na kaŜdej kondygnacji instalacja 
zasila hydranty wewnętrzne obudowane szafkami wnękowymi. Instalacja została wykonana w roku 
2010. 
Instalacja gazowa zasila urządzenia (odbiorniki gazu) w pom. kotłowni i kuchni. Kurek główny  
instalacji zlokalizowany jest w szafce zewnętrznej wentylowanej, oznakowanej przy seg. B. 
Instalacja gazu medycznego (tlenu) zasilana jest z centralnej tlenowni w budynku wolnostojącym przy 
budynku krwiodawstwa ok. 30 m od budynku głównego. Zawory odcinające podpionowe na 
poszczególne segmenty znajdują się w piwnicy (po 1 szt. na segment).  
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W budynku nie znajdują się pomieszczenia i strefy zagroŜone wybuchem. 
 
Parametry powierzchniowe pomieszczeń objętych programem funkcjonalno uŜytkowym seg C 
III p. 
- powierzchnia uŜytkowa :  843,31 m2   
- powierzchnia ruchu : 257,13 m2  

- razem 1100,44 m2 
Wysokość kondygnacji : H = 3,16 m 
  2)  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej kosztorysowej, pełnobranŜowej, wraz 
z uzgodnieniami, które są wymagane ustawą Prawo Budowlane z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę  dotyczącej przebudowy pomieszczeń trzeciego piętra Segmentu C dla potrzeb 
Oddziału Chirurgii ogólnej z Otolaryngologią w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu. 
 
Przeznaczenie pomieszczeń: 
- Sale łóŜkowe dla 50 łóŜek. W tym min. 3 sale jednoosobowe. Maksymalnie 4 łóŜka w jednej sali.  
KaŜda sala  z własnym węzłem sanitarnym. 
- Sale łóŜkowe pooperacyjne 2 osobowe  -2 
Razem sale łóŜkowe dla 54 łóŜek.  
- Pokoje zabiegowe – 3  
- Pokoje lekarzy z własnym węzłem sanitarnym – 2  
- Pokój Ordynatora z własnym węzłem sanitarnym – 1 
- Sekretariat – 1  
- Stanowiska pielęgniarek – 2  
- DyŜurka pielęgniarek – 2 
- Łazienka oddziałowa męska – 1 
- Łazienka oddziałowa damska – 1  
- Kuchenka oddziałowa - 1  
- brudownik – 2  
- składzik porządkowy – 1  
- magazyn bielizny – 2  
- wc dla personelu – 1  
- wc dla odwiedzających – 1  
 
Zestawienie technologiczne – wymagania minimalne dla pomieszczeń : 
 
Nr 
Po
m. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Urządzenia wymagające 
stałego podłączenia 

Wymagane w 
pomieszczeniu media 

uwagi 

1 Korytarz  Oprawy oświetl. stropowe 
600x600 4x18W 
W tym oprawy z modułem 
awaryjnym 
Oprawy kierunkowe 
ewakuacyjne. 
Gniazda wtykowe 230V 
ogólne. 
 

Instalacja elektryczna 
oświetlenia i gniazd. 
Instalacja p.poŜ. w 
zakresie oświetlenia 
ewakuacyjnego i SAP; 
Sieć strukturalna. 

 

2 Pokoje 
zabiegowe 
3 szt. 

Podejścia wody zimnej i 
ciepłej; kanalizacji; 
zlewozmywak 
dwukomorowy, umywalka, 
baterie lekarskie uruchamiane 
łokciowo.  
Punkty czerpalne gazów 
medycznych (tlen, powietrze, 
próŜnia) . Gniazda wtykowe 

Instalacja wod.kan. i c.o. 
Instalacja elektryczna, 
SAP i komputerowa. 
Wentylacja mechaniczna 
nawiewno wywiewna. 
Instalacja gazów 
medycznych (tlen,  
powietrze, próŜnia) 
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230 V ogólne. Gniazda 
wtykowe 230 V dedykowane.  
Oprawy oświetleniowe 
stropowe 600x600 z   
modułem awaryjnym. Punkty 
abonenckie komputerowe i 
telefoniczne. 
Lampa zabiegowa mocowana 
do ściany. 
Negatoskop.  
Grzejniki c.o.  

3 Łazienka 
oddziałowa 
przystosowana 
dla osób 
niepełnosprawny
ch x 2  

Miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych, 
wyprofilowanie płytek 
podłogowych ze spadkami do 
kratek ściekowych,  
umywalka przystosowana dla 
niepełnosprawnego 
poruszającego się na wózku; 
montaŜ pochwytów i siedzisk 
dla osób niepełnosprawnych, 
baterie umywalkowa i 
natryskowa. Kratka ściekowa. 
Oprawy sufitowe 
Instalacja przyzywowa 
Gniazdo wtykowe 230V szt.2 
Grzejnik 

Podejścia wody zimnej i 
ciepłej; 
kanalizacji; 
sieć elektryczna,  
c.o; 
instalacja przyzywowa. 
Wentylacja grawitacyjna. 

Przystosowana dla 
osób 
niepełnosprawnych 
  

4 Węzły sanitarne 
w salach 
chorych x 20 
 
 

Miska ustępowa,  umywalka, 
kabina prysznicowa  z 
siedziskiem i uchwytami. 
Instalacja przyzywowa 
Gniazdo wtykowe 230V 
szt.1, oprawa ścienna, oprawa 
sufitowa . 

Podejścia wody zimnej i 
ciepłej; 
kanalizacji; c.o; 
Instalacja  elektryczna 
oświetlenia i gniazd. 
Instalacja przyzywowa. 
Wentylacja mechaniczna. 

Przystosowana dla 
osób 
niepełnosprawnych 
 

5 Sala 
intensywnego 
nadzoru 
dwuosobowa x 2 

Oprawy oświetl. stropowe 
600x600 4x18W 
W tym oprawy z modułem 
awaryjnym 
Panele przyłóŜkowe. 
Punkty abonenckie 
komputerowe.  
 

instalacja elektryczna; 
sieć strukturalna 
instalacja gazów 
medycznych (tlen, 
powietrze, próŜnia) 
wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna lub 
klimatyzacja. 

 

6 Pokoje łóŜkowe  Oprawy oświetl. stropowe 
600x600 4x18W,  
w tym oprawy z modułem 
awaryjnym, panele 
przyłóŜkowe. System zasłon 
podwieszanych przesuwnych  

Instalacja  elektryczna; 
instalacja gazów 
medycznych (tlen, 
powietrze, próŜnia) 
instalacja przyzywowa;   
 

 

7 Pokój 
ordynatora 

2 gniazda 2xRJ-45 
Oświetlenie sufitowe – 
oprawy 4x18W szt. 2 
Gniazda wtykowe 230V 
dedykowane 2 szt. 
Gniazda wtykowe 230V 
ogólne szt. 4 
Gniazdo teletechniczne 

instalacja komputerowa; 
instalacja elektryczna; 
i telefoniczna; 
c.o  
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Grzejnik. Trwałe zabudowy 
meblowe (zabudowane 
szafy). 

8 Sekretariat  Umywalka, bateria. 
Oświetlenie sufitowe - 
oprawy 4x18W , gniazdo 
2xRJ-45 
(w tym 1 prawa z modułem 
awaryjnym) Gniazda 
wtykowe 230V szt. 4 . Trwałe 
zabudowy meblowe 
(zabudowane szafy).  

instalacja komputerowa; 
instalacja elektryczna; 
i telefoniczna; 
c.o i wod.kan. 

 

9 Pokój lekarski 
chirurgii. 

 Gniazda 2xRJ-45 
Oświetlenie sufitowe – 
oprawy 4x18W  w tym  z 
modułem awaryjnym. 
Gniazda wtykowe 230V 
dedykowane. 
Gniazda wtykowe 230V 
ogólne. 
Gniazdo teletechniczne. 
Trwałe zabudowy meblowe 
(zabudowane szafy).  

instalacja komputerowa; 
instalacja elektryczna; 
i telefoniczna; 
c.o  

 

10 Pokój lekarski 
otolaryngologii 

Gniazda 2xRJ-45 
Oświetlenie sufitowe – 
oprawy 4x18W  w tym  z 
modułem awaryjnym. 
Gniazda wtykowe 230V 
dedykowane. 
Gniazda wtykowe 230V 
ogólne. 
Gniazdo teletechniczne 
Trwałe zabudowy meblowe 
(zabudowane szafy).  

instalacja komputerowa; 
instalacja elektryczna 
oświetlenia i gniazd; 
i telefoniczna; 
c.o 

 

11 Węzły sanitarne 
w pokojach 
lekarskich i w 
pokoju 
ordynatora x3  

Miska ustępowa, umywalka, 
kabina prysznicowa. Bateria 
umywalkowa  i prysznicowa.  
Oprawa ścienna,  Oświetlenie 
sufitowe - oprawy 4x18W. 
Gniazdo wtykowe 230 V.  

Instalacja elektryczna 
oświetlenia i gniazd. 
Instalacja wod.kan. i c.o.  

 

12 Stanowisko 
pielęgniarek x 2 

 Gniazda 2xRJ-45 
Oświetlenie sufitowe – 
oprawy 4x18W w tym z 
modułem awaryjnym. 
Gniazda wtykowe 230V 
dedykowane . 
Gniazda wtykowe 230V 
ogólne. Trwałe zabudowy 
meblowe (konsola). 

instalacja komputerowa; 
instalacja elektryczna; 
i telefoniczna; 
  

 

13  DyŜurka 
pielęgniarek 

Oświetlenie sufitowe – 
oprawy 4x18W  w tym z 
modułem awaryjnym. 
Umywalka. Trwałe zabudowy 
meblowe (zabudowane 
szafy). 

instalacja komputerowa; 
instalacja elektryczna; 
i telefoniczna;  
instalacja wod.kan. 
 

 

14 Kuchenka 
oddziałowa.  

Umywalka, zlewozmywak, 
baterie.  

Instalacja zimnej i 
ciepłej; 
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Oprawy sufitowe 
Gniazda wtykowe 230 V  
hermetyczne. Trwałe 
zabudowy meblowe.  

kanalizacji; 
instalacja elektryczna; 
c.o; 

15 Brudowniki x 2  Zlew jednokomorowy. 
Zawór czerpalny ze złączką 
do węŜa. Urządzenie „ Myjka 
dezynfektor”. Gniazda 
wtykowe elektryczne, 
hermetyczne. Oprawa 
oświetleniowa.  

Instalacja zimnej i 
ciepłej; 
kanalizacji; 
instalacja elektryczna; 
  

 

16 Składzik 
porządkowy x 1 
. 

Oprawa oświetleniowa, 
gniazdo wtykowe 230 V 
hermetyczne. Zlew 
jednokomorowy z baterią . 
Zawór 
czerpalny ze złączką do węŜa  

Instalacja zimnej i 
ciepłej; 
kanalizacji; 
instalacja elektryczna.  

 

17 Magazynki 
bielizny x2  

 Oprawy oświetleniowe. 
Gniazda wtykowe 230V. 

Instalacja elektryczna  

18 WC personelu  Oprawy oświetleniowe. 
Gniazdo wtykowe 230 V . 
Miska ustępowa. 
Umywalka.  

Instalacja zimnej i 
ciepłej; 
kanalizacji; 
instalacja elektryczna.  

 

19 WC 
odwiedzających  

Oprawy oświetleniowe. 
Gniazdo wtykowe 230 V.  
Miska ustępowa. 
Umywalka. 

Instalacja zimnej i 
ciepłej; 
kanalizacji; 
instalacja elektryczna.  

 

 
Minimalne wymagania dotyczące wykończenia wnętrz : 
 
Nr 
po
m. 

Nazwa 
pomieszczen
ia 

Posadzki  Ściany Sufity Uwagi  

1 Korytarz  Wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 
43 

Tynki cementowo 
wapienne. Gładzie 
wapienne. 
Farby 
bezrozpuszczalniko
we 
lateksowe odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowe o 
wysokiej sile 
krycia. 
Zabezpieczenie 
ścian w postaci 
systemowych 
odbojo -poręczy i 
taśm. 
Zabezpieczenie 
naroŜy 
systemowymi 
naroŜnikami.  

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu, 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi. 

 

2 Pokoje 
zabiegowe 

PCV 
prądoprzewodzące. 

Tynki cementowo 
wapienne. Gładzie 
wapienne. 
Farby -

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm 
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bezrozpuszczalniko
we, odporne na 
szorowanie i 
działanie środków 
do czyszczenia i 
dezynfekcji,  
bezzapachowe o 
wysokiej sile 
krycia. 
Przeznaczone dla 
pomieszczeń  o 
podwyŜszonych 
wymaganiach 
higienicznych. 
Antybakteryjne i 
antygrzybiczne. 
Zabezpieczenie 
ścian w postaci 
systemowych taśm. 
Zabezpieczenie 
naroŜy 
systemowymi 
naroŜnikami. 

zapewniające 
całkowitą szczelność 
i gładkość 
powierzchni. 

 3 Łazienka 
oddziałowa 
przystosowa
na dla osób 
niepełno 
spraw-nych 
x 2  
 

gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa 

Glazura do 
wysokości stropu, 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej, z klipsami 
dociskowymi. 

 

4 Węzły 
sanitarne w 
salach 
pokojach 
łóŜkowych 

Gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa. 

Glazura do 
wysokości stropu. 

Sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami  
dociskowymi 

 

5 Sala chorych 
stałego 
nadzoru 
dwuosobow
a x 2  

PCV 
prądoprzewodzące.  

Tynki cementowo 
wapienne. Gładzie 
wapienne. 
Farby -
bezrozpuszczalniko
we, odporne na 
szorowanie i 
działanie środków 
do czyszczenia i 
dezynfekcji,  
bezzapachowe o 
wysokiej sile 
krycia. 
Przeznaczone dla 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 
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pomieszczeń  o 
podwyŜszonych 
wymaganiach 
higienicznych. 
Antybakteryjne i 
antygrzybiczne. 
Zabezpieczenie 
ścian w postaci 
systemowych taśm. 
Zabezpieczenie 
naroŜy 
systemowymi 
naroŜnikami. 

6 Sale 
łóŜkowe 

wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile krycia 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

7 Pokój 
ordynatora 

wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile krycia  

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi  

 

8 Sekretariat wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile 
krycia 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

9 Pokój 
lekarski 
chirurgii. 

wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile 
krycia 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
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(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

dociskowymi 

10 Pokój 
lekarski 
otolaryngolo
gii. 

wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile krycia  

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

11 Węzły 
sanitarne w 
pokojach 
lekarskich i 
w pokoju 
ordynatora 
x3 

Gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 

Glazura do 
wysokości stropu.  

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

12 Stanowisko 
pielęgniarek 
x 2  

wykładzina 
homogeniczna PCV 
rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile 
krycia 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

13 DyŜurka 
pielęgniarek 
x2 

PCV rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685) 
klasa 43 

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile 
krycia 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi  

 

14 Kuchenka 
oddziałowa.  

gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa 

glazura do 
wysokości stropu  

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 
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15  Brudowniki 
x2 

gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa 

 glazura do 
wysokości stropu 

 sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurz na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi  

 

16 Składzik 
porządkowy 

gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa 

glazura do 
wysokości stropu 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

17 Magazynki 
bielizny x2  

PCV rulonowa, 
zgrzewalna minimalna 
grubość 2mm, o 
ścieralności wg EN 
660-2 mm3 ≤ 2,0 i 
klasyfikacji obiektowej 
(EN 685) klasa 34, 
klasyfikacji 
przemysłowej (EN 685)  

farba 
bezrozpuszczalniko
wa 
lateksowa odporne 
na szorowanie, 
bezzapachowa o 
wysokiej sile 
krycia 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu. 

 

18 WC 
personelu 

gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa 

glazura do 
wysokości stropu 

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi 

 

19 WC 
odwiedzajac
ych 

gress antypoślizgowy - 
grupa R10 
antypoślizgowości, w 
formacie co najmniej 
30 x 30cm i min. 
grubości 0,8cm, min. 
piąta 
klasa ścieralności, 
odporność na plamienie 
piąta klasa 

glazura do 
wysokości stropu  

sufity podwieszane 
systemowe 
kasetonowy moduł 
60x60cm szorowalny, 
z powłoką nie 
przyciągającą kurzu 
na 
konstrukcji nie 
widocznej z klipsami 
dociskowymi  

 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów 

szpitalnych 
 

1) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
 
Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie.  
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2) ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe; 
Remontowane pomieszczenia będą uŜytkowane przez oddział chirurgii ogólnej z otolaryngologią 
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu.  
Pomieszczenia te będą pełniły funkcje: Obszar słuŜący funkcjonowaniu Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Otolaryngologią .  
 

3) szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe wyraŜone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Wła ściwości uŜytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

 
a. powierzchnie uŜytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
- określić w koncepcji. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Razem powierzchnia netto :        1100,44 m 2 

  
b. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto, 
 
Powierzchnia netto 1100,44 m2 
w tym powierzchnia ruchu – 257,13 m2 co stanowi  23,37 % powierzchni netto. 
 

c. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni uŜytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników, 

nie występują 
 

d. określenie wielkości moŜliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

 
Dopuszcza się odchyłkę do podanych powierzchni +/- 10% 
 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
1) przygotowanie terenu budowy;  
 

Teren budowy naleŜy oddzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, dostawa i transport 
materiałów na teren budowy moŜe odbywać się tylko i wyłącznie w sposób nie utrudniający 
prowadzenie działalności medycznej. 

 
2) architektura;  - zmiany w zakresie rozmieszczenia pomieszczeń. Wyburzenia  i wykonanie 

nowych ścianek działowych.   
3) konstrukcja; - nie przewiduje się zmian w elementach konstrukcji budynku poza 

przypadkami konieczności wykonania nowych otworów w ścianach nośnych dla drzwi 
wejściowych do sal.   

4) instalacja; - wymaga się wymiany instalacji wod.kan. z wykonaniem nowych podejść 
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dopływowych i odpływowych oraz armatury wod-kan, wymaga się kompletnej wymiany 
instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia oraz  telefonicznej. Wykonania lokalnej 
instalacji komputerowej, instalacji przyzewowej, p.poŜ.(SAP), instalacji gazów 
medycznych(tlen, próŜnia, powietrze) , instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej dla sal  
pooperacyjnych i pokoi zabiegowych. W pozostałych pomieszczeniach wymaga się 
wykonania  wentylacji mechanicznej w postaci wentylatorów łazienkowych ściennych.  

5)  wykończenie; - Posadzki wykonać: w pomieszczeniach sanitariatów, zaplecza 
kuchennego oraz stref wejściowych z płytek gresowych.. W pozostałych pomieszczeniach 
wykonać posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, obiektowych o wysokiej 
odporności na ścieranie. Istniejące warstwy posadzek usunąć do powierzchni konstrukcji 
stropu. Tynki ścian wykonać jako cementowo wapienne w kategorii III, gładzie wapienne, 
malowanie farbami szorowalnymi umoŜliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, okładziny 
ścian w pomieszczeniach sanitarnych i fartuchy przy umywalkach wykonać z płytek 
ceramicznych. Sufity podwieszane systemowe. Drzwi z płyty otworowej okleinowane w 
ościeŜnicy regulowanej. 

6)  zagospodarowania terenu. – nie dotyczy. 
7)     Stosować materiały spełniające wymagania określone w Prawie Budowlanym. Roboty 

naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej. 
Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. 

 
B. Część informacyjna. 
 

1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów; 

1) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane ;  

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 
2) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego; 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.  Nr 89, poz. 414 z późn zmian.) 
i normy z niego wynikające, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U.  Nr 31, poz. 158 z późn. zm.), przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

3) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
a) kopia mapy zasadniczej, 
nie jest wymagana 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 
nie dotyczy 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
nie dotyczy 
d) inwentaryzacja zieleni, 
nie dotyczy 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
nie dotyczy 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciąŜliwości, 
nie dotyczy 
g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeŜeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a takŜe 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 
rozbiórek, 
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wyciąg z dokumentacji projektowej z zaznaczonym obszarem robót remontowych (rzut 

pomieszczeń  Seg. C III p.) 
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

nie dotyczy 
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 
 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykonywanie robót skutkujących powstawaniem nadmiernego 
hałasu w godzinach wieczornych i nocnych. 
 
 
 
 


