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OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY  
ddoo  pprr oojj eekkttuu    aaddaappttaaccjj ii   ppoommiieesszzcczzeeńń  nnaa  pprr aaccoowwnniiee  RRTTGG  

 
 

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1. OBIEKT:  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ  RTG 

1.2.INWESTOR:  SPZOZ KOŚCIAN, UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN 

1.3 LOKALIZACJA:  UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN 

 

2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 
POWIERZCHNIA UśYTKOWA 59,03 m² 
KUBATURA 178,0 m³ 
 
 
3.0 OPIS OGÓLNY STANU ISTNIEJĄCEGO : 
   
Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczeń nieuŜytkowych na pracownie RTG. 
Pomieszczenia tej pracowni zostaną zlokalizowane w istniejącym budynku szpitala będącego 
w budowie (stan surowy zamknięty). W części parterowej szpitala usytuowany jest oddział 
ratownictwa medycznego oraz poradnia ginekologiczna. Pracownia RTG będzie funkcjonalnie 
połączona z oddziałem ratownictwa oraz oddziałem wewnętrznym szpitala.  
Bryła budynku to kwadrat z wewnętrznym atrium. Obiekt połączony jest z częścią 
istniejącego i działającego oddziału szpitalnego w którym znajdują się laboratoria. Budynek 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony- w stanie surowym zamkniętym. 
Budynek murowany metodą tradycyjną z pustaków ceramicznych z ociepleniem styropianem 
gr 3 cm wewnątrz ściany, stropy z płyt kanałowych. Stropodach  z płyt korytkowych na 
ściankach aŜurowych, pokrycie dachu z papy asfaltowej.  
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych prefabrykowanych obudowanych ścianką gr. 
12 cm obustronnie. W przestrzeni tej usytuowane piony instalacji wod.-kan. 
Konstrukcja nośna wewnętrzna szkieletowa. 
Stan obiektu umoŜliwia adaptację pomieszczeń na pracownię RTG. 
    
 
4.0 CEL OPRACOWANIA: 
 
Celem opracowania jest projekt adaptacji części pomieszczeń parteru na Pracownię RTG. 
Pracownia ta połączona jest funkcjonalnie z oddziałem wewnętrznym szpitala oraz z 
oddziałem ratownictwa. 
 
 
 

5.0  OPIS PRAC DO WYKONANIA : 
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� rozbiórka ścianek działowych, wykucia otworów w ściankach działowych 

� skucie parapetów, demontaŜ stolarki okiennej i osadzenie nowej stolarki okiennej 

PCV   

� murowanie ścianek działowych ceramicznych grubości 12 cm z cegły dziurawki  i 24 

cm z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap.  

� montaŜ ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 2-warstowowych ( ścianki w 

poczekalni (komunikacja – hol) 

� tynkowanie ścian i sufitów – tynk zwykły kat. III oraz ułoŜenie gładzi gipsowej 

� osadzenie stolarki drzwiowej – aluminiowej 

� wylanie warstwy wyrównawczej na posadzce, zagruntować posadzkę 

� w gabinecie rentgenowskim i sterowni ułoŜenie na posadzce oraz cokole wykładziny 

pcv antyelektrostatycznej, pozostałe pomieszczenia wykładzina pcv 

� malowanie pomieszczeń – ściany i sufity 

� montaŜ osłon przeciwuderzeniowych 

� montaŜ instalacji i wyposaŜenia dla aparatury RTG 

� wykonanie instalacji elektrycznej  

� wykonanie instalacji c.o. oraz wentylacji 

 

6.0. DANE TECHNICZNE 

 

6.1 Ściany. 
 
� Zamurowania wewnętrzne murowane z cegły dziurawki gr. 12 cm na zaprawie 

cementowej Rz 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako plastifikatora . 
� Zamurowania wewnętrzne (gabinet RTG) murowane z cegły pełnej gr. 25 cm na 

zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako plastifikatora . 
 
6.2 Stolarka 
 

� Drzwi wewnętrzne wykonać w konstrukcji aluminiowej w kolorze białym  
 
6.3 Wykończenie posadzek :  
 

� wylewka samopoziomującą ATLAS SAM 
� gabinet rtg i sterownia – wykładzina PCV antyelektrostatyczna – posadzka PCV 

dopuszczona do stosowania w szpitalnictwie, odporna na działanie  środków 
dezynfekcyjnych, zgrzewana, akrylowana o stopniu twardości przewidziana dla łóŜek 
szpitalnych  

� pozostałe pomieszczenia – wykładzina PCV – posadzka PCV dopuszczona do 
stosowania w szpitalnictwie, odporna na działanie  środków dezynfekcyjnych, 
zgrzewana, akrylowana o stopniu twardości przewidziana dla łóŜek szpitalnych 
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� cokół wykonać z analogicznego materiału - wys. 10 cm 
 
6.4 Wykończenie ścian i sufitów : 
 

� zarówno ściany i sufity - farba akrylowa zmywalna stosowana w szpitalnictwie 
 
6.5 Izolacje przeciwwilgociowe: 

 
� pozioma posadzki w pomieszczeniach sanitarnych z trzech warstw folii 

izolacyjnej z wywinięciem na ściany. 
 
6.6 Instalacje wewnętrzne: 
 

� instalacja elektryczne – projektowana przebudowa instalacji 
� ogrzewanie – projektowana instalacja, istniejąca kotłownia szpitalna 
� wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna – przebudowa instalacji 

 
 

7.0 UWAGI : 
 
Przy dobudowie, modernizacji i adaptacji pomieszczeń naleŜy zachować wymagania 
ogólno-budowlane, wymagania dotyczące oświetlenia dziennego i  instalacji zawarte w 
rozporządzeniu : 
 
7.1. Ogólnobudowlane : 
 

• Cokoły przy podłogach pomieszczeń lekarsko-zabiegowych, łóŜkowych, korytarzu 
powinny być wysokości co najmniej 0,08 m, styki cokołów z posadzką powinny być 
zaokrąglone. 

• Ściany pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i technicznych 
powinny być zmywalne do wysokości 2,05 m. 

• Szerokość drzwi przez które moŜe odbywać się ruch pacjentów na łóŜkach powinna 
wynosić co najmniej 1,1 m. W przypadku ciągów komunikacyjnych naleŜy stosować 
drzwi co najmniej półtoraskrzydłowe , z tym Ŝe część szersza powinna mieć co 
najmniej 1,1 m. 

• Okna w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej powinna posiadać wszystkie 
elementy otwieralne. 

 
7.2. Oświetlenie dzienne : 
 

• Pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów i pracowników powinny mieć 
zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego z wyjątkiem sal operacyjnych, sali 
diagnostycznej, ciemni.  

• JeŜeli orientacja okien pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi moŜe 
powodować nadmierne naświetlenie tych pomieszczeń, powinny być zainstalowane 
urządzenia zabezpieczające przed nadmierną penetracją promieni słonecznych i 
przegrzewaniem. 

 
7.3. Instalacje: 
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• Zakład opieki zdrowotnej powinny być wyposaŜone w instalacje, wodociągowo-
kanalizacyjną, grzewczo-wentylacyjną, elektryczną, techniczną. 

• Grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niŜej niŜ 0,10 m od podłogi i nie 
bliŜej niŜ 0,10 m od lica ściany wykończonej. 

• Wszystkie pomieszczenia powinny mieć zapewnioną co najmniej 1,5 krotną wymianę 
powietrza na godzinę. 

• W pomieszczeniach w których względy technologiczne lub podwyŜszony standard 
tego wymaga naleŜy stosować klimatyzację  

• Rezerwowymi źródłami zaopatrzenia zakładu opieki zdrowotnej zamkniętej powinny 
być dla zaopatrywania w wodę własne ujęcia ze studni głębinowej , przepływowe 
zbiorniki retencyjne o co najmniej 1-dobowym zapasie wody. Dla zaopatrzenia w 
ciepło powinien być stosowane jeden z następujących sposobów, własna kotłownia 
technologiczno-awaryjna. Dla zasilania w energię elektryczną agregat prądotwórczy 
wyposaŜony w funkcję autostartu.  

 

 

 

 

Opracowała: 
Izabela Wrześniewska 

mgr inŜ. arch. Nr upr 585/84/LO 
 
 
 
 
 

Asystent: 
tech. bud. 

       Waldemar Dąbrowski 
 

 
 
 
 
 



Adaptacja pomieszczeń na pracownie RTG- Szpital SPZOZ Kościan 

 

COMPLEX-PROJEKT S.C. I.Wrześniewska & H.Marcinkowska, ul. Marciniaka 7, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53, e-mail: cproj@op.pl 

INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
 
OBIEKT  : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ  RTG  
 
INWESTOR  : SPZOZ KOŚCIAN, UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN 
 
PROJEKTANT  : MGR. INś. IZABELA WRZEŚNIEWSKA Nr upr. 585/LO 
                              UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4  64-000 KOŚCIAN  
 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt adaptacji części pomieszczeń parteru na pracownię RTG. 
Pracownia ta połączona jest funkcjonalnie z oddziałem wewnętrznym szpitala oraz z 
oddziałem ratownictwa. 

 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zakres robót zamierzonej inwestycji obejmuje wykonanie adaptacji pomieszczeń w 
pomieszczeniach szpitalnych (nie uŜytkowych będących w stanie surowym zamkniętym),   
murowanego w technologii tradycyjnej, pięciokondygnacyjny z dachem płaskim. 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Wyburzenia ścianek działowych 
• Prace murarskie – nowe ścianki działowe 
• Przebudowa wewnątrz budynku 
• Wykonanie posadzek   
• MontaŜ stolarki okiennej  
• Roboty wykończeniowe  
• Prace przy wykonaniu instalacji c.o, wentylacji, instalacji elektrycznej 
• MontaŜ urządzeń rtg 

 
3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona. Teren jest 
płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki od strony ulicy Szpitalnej. 
 
                                                            
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagroŜenie zdrowia stanowić mogą następujące etapy 
prac: 

• Roboty murarskie powyŜej 2,0 m 
• Prace przy wykonywaniu instalacji – budynek w stanie surowym zamkniętym 

pięciokondygnacyjny 
 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
W celu zapobieŜenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią 
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pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 
przebywających na terenie 

• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy 

 
Przed rozpoczęciem prac wykonać naleŜy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwagę zwrócić naleŜy na właściwe 
zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 

 
• Wykopy fundamentowe – zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnięciem 

pracownika 
• MontaŜ  pokrycia dachu po uprzednim ociepleniu stropu–  zabezpieczenie strefy 

rozładunku elementów i montaŜu konstrukcji,  zabezpieczenie przed upadkiem 
poprzez balustrady 

• Roboty dekarskie  i przy ociepleniu styropianem budynku– zabezpieczenie strefy 
rozładunku ochrona przed upadkiem poprzez balustrady i pasy zabezpieczające. 

 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami 
montaŜu i innymi przepisami. 
 
 
 

Opracowała : 
mgr inŜ. arch. 

Izabela   Wrześniewska 
Nr upr 585/84/LO 
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Kościan, dnia 1 lipiec 2009 r. 
  
  
Projektant: 
mgr inŜ. arch. IZABELA WRZEŚNIEWSKA 
UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4 
64-000 KOŚCIAN 

 
 
    
 
    O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
   
  Oświadczam, Ŝe projekt budowlany branŜy architektura i technologia -  

„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ RTG” zlokalizowanego w 

Kościanie, ul. Szpitalna 7, którego inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Kościanie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
            
   
       ........................................................ 
 


