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- przebudowa i adaptacja pomieszczeń oddziału chirurgii, ortopedii, bloku 

operacyjnego, sterylizatorni oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową 

szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej. 

 

 

 

Adres obiektu budowlanego:   64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został wykonany na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 Zlecenia nr SP ZOZ.ET-222/17/2011 z dnia 28.03.2011 

 Wizji lokalnej w terenie; 

 Informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego  

 Obowiązujących przepisów, rozporządzeń i norm stanowiących wymienionych w 

części II niniejszego opracowania.  

 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

wykonanie projektu pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich 

niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie prac budowlanych - przebudowa i 

adaptacja pomieszczeń oddziału chirurgii, ortopedii, bloku operacyjnego, sterylizatorni oraz 

pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki 

schodowej. 

Przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy został przygotowany dla całej inwestycji 

jednakże zakłada się, że wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i wykonanie prac 

budowlanych stanowić będą oddzielne zadania inwestycyjne.  

Pierwsze zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego pełnobranżowego wraz ze 

wszystkim uzgodnieniami zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

Drugie zadanie dotyczy wykonania prac budowalnych. Zakłada się etapowe wykonywanie 

prac i tak: 

- etap I – adaptacja pomieszczeń na oddział ortopedii i chirurgii wraz ze wszystkimi pracami 

koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów, budowa 

zewnętrznego szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem dźwigu, ocieplenie ściany od 

strony południowej obiektu – termin wykonania najpóźniej do dnia 30 grudnia 2011r.;  

- etap II – wykonanie pozostałych prac budowlanych – blok operacyjny, centralna 

sterylizatornia, ocieplenie budynku, elewacja itp.   
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Lokalizacja i zagospodarowanie terenu: 

Budynek, który będzie adoptowany na oddziały szpitalne, blok operacyjny i sterylizatornia 

jest zlokalizowany w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7. Obecnie na działce znajdują się 

istniejące budynki szpitala.  

Teren szpitala zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Szpitalną , korytem rzeki Obry, linią 

kolejową PKP i kanałem rzeki Obry. Koryto rzeki Obry stanowi granicę zachodnią, od strony 

południowo – wschodniej przebiega linia PKP, od północnego zachodu kanał rzeki Obry. 

Teren jest ogrodzony. Wjazd i wyjazd na teren szpitala pozostaje na dotychczasowych 

warunkach z ulicy Szpitalnej.  

 

Podstawowe parametry budynku: 

 

 Powierzchnia zabudowy – ok. 1910,57 m2 

 Powierzchnia całkowita części budynku podlegającej opracowaniu – 3100 m2 

 Powierzchnia użytkowa części budynku podlegającej opracowaniu –  

ok. 2850 m2 

 Kubatura części budynku podlegającej opracowaniu – ok. 10075 m3 

 

 

Uzbrojenie terenu – obiektu: 

- instalacja energetyczna; 

- instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa; 

- instalacja wodna; 

- instalacja ciepła technologicznego; 

- instalacja gazowa; 

- instalacja teletechniczna; 

- instalacja gazów medycznych (tlen) 

 

Teren jest ogrodzony i oświetlony.  

 

1.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu pełnobranżowego, uzyskanie 

w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie 
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prac budowlanych - przebudowa i adaptacja pomieszczeń oddziału chirurgii, ortopedii, bloku 

operacyjnego, sterylizatorni oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu 

dźwigowego i nadbudową klatki schodowej. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji szpital pozyska dwa oddziały szpitalne – 

oddział chirurgii (38 łóżek) oraz oddział ortopedii (14 łóżek). Ponadto blok operacyjny z 

trzema pełnowymiarowymi salami operacyjnymi oraz centralną sterylizatornie. 

 

1.3. Opis istniejącego stanu technicznego 

Wchodzące w zakres niniejszego opracowania oddziały szpitalne – oddział chirurgii oraz 

ortopedii, blok operacyjny oraz centralna sterylizatornia zlokalizowane będą w istniejącym 

budynku tzw. „pawilonie chirurgicznym”, który stanowi część kompleksu szpitalnego 

zlokalizowanego w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7. Projekt istniejącego budynku został 

opracowany w końcu lat 80-tych. Budowa została wstrzymana na etapie stanu surowego 

zamkniętego. W późniejszym etapie część budynku została zagospodarowana. Pomieszczenia 

parteru zostały adoptowane dla potrzeb SOR-u, Izby Przyjęć, Poradni, Zespołu RTG. Na I 

piętrze zlokalizowano część oddziału wewnętrznego oraz stację dializ. Zamontowano nowy 

dźwig osobowy oraz wykończono jedną klatkę schodową. W stanie surowym zamkniętym 

pozostaję nadal część piwniczna budynku, drugiego, częściowo trzeciego oraz czwartego 

piętra.   

  

Budynek został zaprojektowany i wykonany w indywidualnym szkielecie stalowym w 

następujących modułach:  

- w piwnicy zastosowano pod względem konstrukcyjnym układ poprzeczny 3,60m i 4,80 m 

oraz podłużny 6,00m  

- od poziomu parteru zastosowano układ konstrukcyjny podłużny 6,60m, 6,00m oraz 3,00m  

 

 Fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe grubości 1,00 m;  

 Ściany fundamentowe: betonowe, ocieplone od strony wewnętrznej warstwą 

styropianu i dociśnięte ścianką grub. 6,5 cm. Słupy stalowe wypełnione betonem; 

 Ściany zewnętrze: podstawowym elementem wypełniającym przestrzenie miedzy 

słupami jest cegła dziurawka. 

 Ściany działowe: głównie cegła dziurawka. 

 Stropy: międzykondygnacyjne wykonane z płyt kanałowych typowych o rozpiętości 

l=3,60m, 4,80m oraz 6,00m. Płyty opierają się na ryglach stalowych. W zakresie 

szerokości zastosowano dwa rodzaje płyt o szer. 1,20 m oraz 0,90 m. 
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 Stropodach wentylowany z płyt korytkowych opartych na ścianach ażurowych 

wykonanych z cegły dziurawki. Nad maszynownią i wentylatorowa nią stropodach 

niewentylowany. 

 Schody żelbetowe- płyty biegowe wsparte na płytach spocznikowych wykonanych 

najprawdopodobniej z płyt kanałowych.  

Budynek częściowo ocieplony. Okna nie spełniają wymaganych parametrów przenikania 

ciepła oraz izolacyjności.  

Poziom posadzki parteru przyjęto na rzędnej 70,43 m n.p.m. Poziom posadzki piwnicy 

znajduje się na głębokości -3,00m  

Zakres prac obejmuje między innymi rozbiórkę ścianek działowych istniejących murowanych, 

skucie ewentualnie posadzek betonowych, wykucie istniejących nadproży nad wszystkimi 

drzwi wewnętrznymi i osadzenie ponowne nadproży na odpowiedniej wysokości, wykucie 

wszystkich podokienników zewnętrznych również tych w części wyremontowanej budynku 

celem wykonania ocieplenia całości obiektu,  uporządkowanie terenu – wywóz wszelkich 

materiałów z rozbiórki oraz znajdujących się w chwili obecnej na terenie obiektu a 

stanowiących odpad budowlany. Usunięcie wszelkich elementów metalowych osadzonych w 

elewacji budynku, demontaż stolarki okiennej.   

Należy pamiętać, że wywozu odpadów budowlanych może dokonać firma posiadającą 

odpowiednie uprawnienia do transportu odpadów budowanych, natomiast firma dokonująca 

rozbiórek musi posiadać decyzje odpowiedniego starosty dotyczącą zatwierdzonego planu 

gospodarki odpadami.  

 

Wymaga się, aby zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac budowlanych dokonał 

wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu 

prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania celem uzyskania efektu końcowego 

umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek szpitalnych wchodzących 

w zakres niniejszego opracowania.   

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych 

z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania 

poszczególnych jednostek tj. oddziałów szpitalnych,  bloku operacyjnego oraz centralnej 

sterylizatorni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.  

 

W zakres prac wchodzi również ingerencja w konstrukcje dachu oraz warstwy izolacji. Należy 

uwzględnić w projekcie i wykonawstwie naprawę pokrycia dachu, wykonanie obróbek 
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blacharskich oraz orynnowanie całego budynku, a także wykonanie izolacji termicznej 

metodą wtryskową.  

 Należy zwrócić szczególna uwagę na problem prowadzenia kanałów wentylacji grawitacyjnej 

w istniejącym już obiekcie, mając na uwadze, istniejącą wentylację grawitacyjną obsługującą 

niższe kondygnacje oraz wyremontowaną część III kondygnacji, na której nie przewiduje się 

prowadzenia żadnych prac.  

   

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

Drugie piętro przedmiotowego budynku zostanie przeznaczone na potrzeby oddziału chirurgii 

oraz ortopedii. W strefie przyległej do dwóch dźwigów planuje się wykonanie części 

wspólnej, ogólno dostępnej  dla obu oddziałów. Od strony południowej na styku obu 

oddziałów planuje się dobudowę nowego szybu dźwigowego oraz montaż nowego dźwigu 

obsługującego przede wszystkim blok operacyjny – transport pacjentów po operacjach z 

bloku operacyjnego. Proponuje się oby szyb dźwigowy został zaprojektowany i wykonany w 

konstrukcji stalowej obudowanej fasadą szklaną co znacznie urozmaici bryłę budynku. Dźwig 

musi być przystosowany do przewozu lóżek szpitalnych. Należy zaprojektować tak szyb, aby 

możliwe było wejście do niego z zewnątrz budynku. Wejście to stanowić będzie drogę 

komunikacyjną przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Należy zaprojektować 

blokadę umożliwiającą zamkniecie drzwi wychodzących na zewnątrz budynku w razie takiej 

konieczności bez wpływu na prace dźwigu. Winda 6- przystankowa z możliwością 

zatrzymania na wszystkich kondygnacjach począwszy od piwnicy. 

Trzecie piętro w chwili obecnej jest już częściowo zagospodarowane ( Oddział Intensywnej 

Terapii). Wolna cześć kondygnacji zostanie zaadoptowana na potrzeby bloku operacyjnego z 

trzema salami operacyjnymi. 

Czwarta kondygnacja zostanie rozbudowana poprzez częściową nadbudowę trzeciej 

kondygnacji w celu uzyskania większej powierzchni na potrzeby centralnej sterylizatorni. 

Planuje się wykonanie dźwigu towarowego 6 – przystankowego z możliwością zatrzymania 

na każdej kondygnacji. Na czwartej kondygnacji planuje się również lokalizację 

pomieszczenia technicznego, stacji uzdatniania wody oraz central wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych.    

 

 

1.5. Wymagania użytkownika dotyczące rodzaju pomieszczeń oraz ich wielkości 
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I. Oddział Ortopedii – II piętro  

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia 
Przybliżona 

powierzchnia 

1. Pokój zabiegowy  20 m2 

2. Punkt pielęgniarski z przygotowaniem zab. piel. 33 m2 

3. Sala chorych dwuosobowa bez łazienki  20 m2 

4. Sala chorych trzyosobowa bez łazienki 24 m2 

5. Łazienka dla pacjentów i niepełnosprawnych 13 m2 

6. Sala chorych jednoosobowa z łazienką  20 m2 

7. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 20 m2 

8. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 20 m2 

9. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 20 m2 

10. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 20 m2 

11. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

12. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

13. Pomieszczenie porządkowe  5 m2 

14. Brudownik  10 m2 

15. Magazyn czysty  5 m2 

16. Magazyn  7 m2 

17. Komunikacja  70 m2 

 

Pozostałe pomieszczenia konieczne do funkcjonowania oddziału będą zlokalizowane w części 

wspólnej dla obu oddziałów. 

 

Na oddziale należy zaprojektować sale chorych łącznie na 14 łóżek. Dwie sale chorych bez 

węzłów sanitarnych tylko z umywalkami, pozostałe sale z własnym węzłem sanitarnym.   

 

Łącznie powierzchnia oddziału ortopedii – około 350 m2 
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 Oddział chirurgii - II piętro   

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia 
Przybliżona 

powierzchnia 

1. Dyżurka lekarska z łazienką  21 m2 

2. Pokój zabiegowy  24 m2 

3. Brudownik   12 m2 

4. Sala chorych jednoosobowa z łazienką  16 m2 

5. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 16 m2 

6. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 16 m2 

7. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 16 m2 

8. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 16 m2 

9. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 16 m2 

10. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 16 m2 

11. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 21 m2 

12. Sala chorych jednoosobowa z łazienką 21 m2 

13. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

14. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

15. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

16. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

17. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

18. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 21 m2 

19. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 20 m2 

20. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 20 m2 

21. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 20 m2 

22. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 20 m2 

23. Sala chorych dwuosobowa z łazienką 20 m2 

24. Sala chorych trzyosobowa z łazienką 28 m2 

25. Sala chorych czteroosobowa z łazienką 41 m2 

26. łazienka personelu  5 m2 

27. Pokój badań  17 m2 

28. Punkt pielęgniarski i dyżurka piel. 26 m2 

29. Punkt przygotowania zab. piel.  12 m2 

30. Brudownik  10 m2 
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31. Magazyn  12 m2 

32. Łazienka pacjentów niepełnosprawnych 15 m2 

33. Brudownik  11 m2 

34. Pomieszczenie porządkowe  4 m2 

35. Komunikacja  170 m2 

 

 

Pozostałe pomieszczenia konieczne do funkcjonowania oddziału będą zlokalizowane w części 

wspólnej dla obu oddziałów. 

 

Na oddziale należy zaprojektować sale chorych łącznie na 38 łóżek. Wszystkie sale chorych z 

własnym węzłem sanitarnym.   

 

Łącznie powierzchnia oddziału chirurgii – około 770 m2. 

 

 Część wspólna dla oddziału ortopedii i chirurgii – II piętro 

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia 
Przybliżona 

powierzchnia 

1. Dyżurka lekarzy  20 m2 

2. Pokój oddziałowej oddziału ortopedii  11 m2 

3. Pokój oddziałowej oddziału chirurgii  11 m2 

4. Sekretariat oddziału ortopedii    11 m2 

5. Sekretariat oddziału chirurgii   11 m2 

6. Pokój ordynatora oddziału ortopedii    12 m2 

7. Pokój ordynatora oddziału chirurgii   12 m2 

8. Gabinet Ordynatora   24 m2 

9. Łazienka personelu   8 m2 

10. Kuchenka oddziałowa dla obu oddziałów    21 m2 

11. Pokój lekarzy    29 m2 

12. Pokój socjalny personelu    14 m2 

13. Łazienka dla niepełnosprawnych  11 m2 

14. Pokój socjalny z wc 9 m2 

15. Pokój badań  13 m2 
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16. Pomieszczenie techniczne  9 m2 

17. Pokój spotkań pacjentów z rodzinami  14 m2 

18. Szatnia dla personelu  14 m2 

19. Promorte  9 m2 

 

 

Łącznie powierzchnia wspólna dla oddziału ortopedii i chirurgii – około 450 m2. 

 

Planuje się aby docelowo dwa dźwigi szpitalne łączyły adaptowane oddziały z pozostałymi 

kondygnacjami. W chwili obecnej jeden dźwig jest zamontowany i uruchomiony, natomiast 

dostawa i montaż drugiego dźwigu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.   

 

 

 Blok operacyjny - III piętro  

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia 
Przybliżona 

powierzchnia 

1. 
Dobudowywana śluza dla pacjentów przy 

dźwigu   
16 m2 

2. Hol bloku operacyjnego      66 m2 

3. Kierownik bloku operacyjnego     11 m2 

4. Dyżurka instrumentariuszek    11 m2 

5. Łazienka personelu  z przedsionkiem 4 m2 

6. Szatnia personelu z łazienką  23 m2 

7. Pomieszczenie techniczne  9 m2 

8. Promorte    9 m2 

9. Śluza pacjentów    18 m2 

10. Śluza materiałowa     11 m2 

11. Śluza personelu męska – strefa brudna  18 m2 

12. Śluza personelu męska – strefa czysta 7 m2 

13. Śluza personelu damska – strefa brudna 27 m2 

14. Śluza personelu damska – strefa czysta 8 m2 

15. Śluza wyjściowa   5 m2 

16. Aneks pacjentów   13 m2 
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17. Przygotowanie pacjenta  10 m2 

18. Sala operacyjna 1  41 m2 

19. Przygotowanie lekarzy  16 m2 

20. Przygotowanie pacjenta  12 m2 

21. Sala operacyjna 2 41 m2 

22. Przygotowanie pacjenta 12 m2 

23. Przygotowanie gipsu  6 m2 

24. Sala operacyjna 3 39 m2 

25. Przygotowanie lekarzy  11 m2 

26. Sala wybudzeń  57 m2 

27. Instrumentarium  15 m2 

28. Pokój wypoczynku personelu  22 m2 

29. Magazyn sprzętu  7 m2 

31. Brudownik  6 m2 

31. Mycie blatów  17 m2 

32. Pomieszczenie opisu  14 m2 

33. Magazyn  22 m2 

34. Pom. Rtg przewoźne  6 m2 

35. Korytarz brudny wraz z ze śluzą  41 m2 

 

 

Razem powierzchnia bloku operacyjnego około 800 m2  

 

 Centralna sterylizacja - IV piętro  

  

L.p. Rodzaj pomieszczenia Przybliżona 

powierzchnia 

1. Pokój socjalny personelu   7 m2 

2. Mycie wózków      14 m2 

3. Przyjęcie materiału  8 m2 

4. Magazyn  3 m2 

5. Strona brudna    15 m2 

6. Łazienka   2 m2 

7. Śluza  2,2 m2 
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8. Strona czysta  37 m2 

9. Przygotowanie bielizny operacyjnej    11 m2 

10. Steryl. Gaz. str czysta  10 m2 

11. Steryl. Gaz. str. sterylna 11 m2 

12. Strona sterylna  25 m2 

13. Śluza   2 m2 

14. Magazyn   3 m2 

15. Pomieszczenie porządkowe    2 m2 

16. Wydawanie materiału  10 m2 

17. magazyn 2,5 m2 

18. Szatnia personelu  2,7 m2 

19. Łazienka personelu  3 m2 

20. Pokój kierownika  11 m2 

21. Pomieszczenie uzdatniania wody 11 m2 

22. Hol 50 m2 

 

 

 

 

 Pomieszczenia pomocnicze – IV piętro  

 

  

L.p. Rodzaj pomieszczenia Przybliżona 

powierzchnia 

1. Wentylatorowania  60 m2 

2. Maszynownia dźwigu 31 m2 

 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na ciężar urządzeń zarówno w pomieszczeniach 

technicznych (centrale wentylacyjne) jak i ciężar urządzeń w centralnej sterylizatorni. Należy 

sprawdzić nośność stropu i ewentualnie wykonać odpowiednie wzmocnienia.  

 

 

1.6. Ilość osób przebywających w pomieszczeniach  



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                  
Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

2011 

 

15 | S t r o n a  

 

 

L.p. Nazwa Oddziału Ilość osób  

1. Oddział Ortopedii  
14 łóżek całodobowych, 18 osób 

personelu szpitala 

2. Oddział Chirurgii 
38 łóżek całodobowych, 25 osób 

personelu szpitala 

3. Blok operacyjny  12 osób personelu szpitala 

4. Centralna Sterylizatornia 3 osoby personelu szpitala  

 

 

1.7. Zestawienie ilościowe poszczególnych pomieszczeń  

L.p. Rodzaj pomieszczenia Ilość pomieszczeń 

Oddziały łóżkowe 

1. Pokój badań 2 

2. Pokój spotkań chorych z rodzinami 1 

3. Wc ogólnodostępne 5 

4. Gabinet zabiegowy  2 

5. Sekretariat  2 

6. Gabinet ordynatora 2 

7. Pokój Oddziałowej  2 

8. 
Pokój lekarzy  

( Dyżurka lekarzy) 
3 

9. Pokój socjalny  1 

10. Brudownik 3 

11. Dyżurki pielęgniarek 2 

12. Sala chorych 1-osobowa 13 

13. Sala chorych 2- osobowa 15 

14. Sala chorych 3- osobowa 2 

15. Sala chorych 4- osobowa 1 

16. Kuchenka oddziałowa 1 
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17. Magazyn podręczny 5 

18. Promorte  1 

19. Pomieszczenie techniczne  1 

Blok operacyjny  

20 
Dobudowywana śluza dla pacjentów przy 

dźwigu   
1 

21 Hol bloku operacyjnego      1 

22 Kierownik bloku operacyjnego     1 

23 Dyżurka instrumentariuszek    1 

24 Łazienka personelu  z przedsionkiem 1 

25 Szatnia personelu z łazienką  1 

26 Pomieszczenie techniczne  1 

27 Promorte    1 

28 Śluza pacjentów    1 

29 Śluza materiałowa     1 

30 Śluza personelu męska – strefa brudna  1 

31 Śluza personelu męska – strefa czysta 1 

32 Śluza personelu damska – strefa brudna 1 

33 Śluza personelu damska – strefa czysta 1 

34 Śluza wyjściowa   1 

35 Aneks pacjentów   1 

36 Przygotowanie pacjenta  3 

37 Sala operacyjna  3 

38 Przygotowanie lekarzy  2 

39 Przygotowanie gipsu  1 

40 Sala wybudzeń  1 

41 Instrumentarium  1 

42 Pokój wypoczynku personelu  1 

43 Magazyn sprzętu  1 

44 Brudownik  1 

45 Mycie blatów  1 

46 Pomieszczenie opisu  1 

47 Magazyn  1 

48 Pom. Rtg przewoźne  1 



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                  
Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

2011 

 

17 | S t r o n a  

 

49 Korytarz brudny wraz z ze śluzą  1 

Centralna sterylizatornia  

50 Pokój socjalny personelu   1 

51 Mycie wózków      1 

52 Przyjęcie materiału  1 

53 Magazyn  1 

54 Strona brudna    1 

55 Łazienka   1 

56 Śluza  2 

57 Strona czysta  1 

58 Przygotowanie bielizny operacyjnej    1 

49 Steryl. Gaz. str czysta  1 

60 Steryl. Gaz. str. sterylna 1 

61 Strona sterylna  1 

62 Magazyn   2 

63 Pomieszczenie porządkowe    1 

64 Wydawanie materiału  1 

65 Szatnia personelu  1 

66 Łazienka personelu  1 

67 Pokój kierownika  1 

68 Pomieszczenie uzdatniania wody 1 

69 Hol 1 

 

1.8. Wyposażenie pomieszczeń 

 

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia Wyposażenie 

Oddział ortopedii i chirurgii  

1. Pokój spotkań chorych z rodzinami   Stoły okrągłe 

 Krzesła ISO 

 Sofa 

 Umywalka z baterią  

 Pojedynczy zbieracz odpadków  

 Dozownik do mydła 
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 Dozownik na ręcznik papierowy 

 Gniazdo telewizyjne; 

 Ewentualnie automat z kawą. 

2. Pokój badań   Lodówka 

 Biurko komputerowe z szafką 

 Krzesło biurkowe obrotowe 

 Stołek SGK z podnóżkiem 

 Szafka wisząca 2-drzwiowa 

 Projektor lekarski 

 Wózek transportowy 2-blatowy 

 Kozetka lekarska 

  Pojedynczy zbieracz odpadków 

 Krzesło ISO 

 Szafa 1-drzwiowa 

   Dostęp do Internetu; 

 Komputer; 

 Telefon; 

 Punkt poboru gazów 

medycznych - tlen; 

3. Gabinet zabiegowy   Biurko komputerowe z szafką 

 Stołek SGK z podnóżkiem 

 Krzesło biurkowe obrotowe 

 Szafa 2- drzwiowa 

 Szafka zlewozmywakowa 

 Szafka wisząca 2-drzwiowa 

 Blat z rowkiem antyzaciekowym 

 Projektor lekarski 

 Punkty poboru gazów 

medycznych ( tlen, próżnia, 

sprężone powietrze) 

 Wózek transportowy 

 Stojak na płyny 

 Zlewozmywak z baterią 

 Tablica gazów medycznych 
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 Dostęp do Internetu; 

 Komputer 

 Telefon; 

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

 Wyposażenie punktu 

przygotowania leku zgodnie z 

późniejszymi wytycznymi 

Zmawiającego 

6. Gabinet ordynatora   Biurko komputerowe z szafką 

 Krzesło biurkowe obrotowe 

 Regał z półkami 

 Szafa 6- półkowa 

 Stolik okolicznościowy 

 Sofa 

 Dostęp do Internetu; 

 Komputer 

 Telefon; 

7. Pokój lekarzy   Biurka komputerowe z szufladami 

z zamkiem, pólka na klawiaturę 

 krzesła biurkowe obrotowe; 

 Lodówka; 

 Szafa zlewozmywakowa 

 Zlew jednokomorowy 

 Bateria nadblatowa 

 Szafka wisząca 

 Szafka kuchenna z szufladą 

 Kuchenka 

 Szafa z pólkami 

 Stół 

 Sofa 

 Krzesła ISO 
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 Regał 

 Dostęp do Internetu; 

 Telefon; 

 Komputery  

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

10. Pokój socjalny   Krzesło ISO 

 Szafka zlewozmywakowa 

 Lodówka 

 Szafka wisząca 2-drzwiowa 

 Stół 

 Wc 

 Umywalka z baterią 

 Kabina natryskowa z baterią 

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

1 Brudownik    Regał ażurowy 4-półkowy 

mobilny 

 Pojedynczy zbieracz odpadków 

 Unit mycia i dezynfekcji 

podsuwaczy 

 Umywalka z baterią 

 Wózek gospodarczy do 

transportu brudnej bielizny do pralni 

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

2 Dyżurka pielęgniarek  Biurka komputerowe z szufladami 

z zamkiem, półka na klawiaturę 

 krzesła biurkowe obrotowe; 

 Lodówka; 
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 Szafa zlewozmywakowa 

 Zlew dwukomorowy 

 Bateria nadblatowa 

 Szafka wisząca 

 Szafka kuchenna z szufladą 

 Kuchenka 

 Szafa z pólkami 

 Stół 

 Krzesła ISO 

 Regał 

 Dostęp do Internetu; 

 Komputer 

 Telefon;  

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

3 Wc ogólnodostępne   Wc 

 Umywalka z baterią 

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

3 Wc ogólnodostępne dla 

niepełnosprawnych  

 Wc przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych 

 Umywalka z baterią 

przystosowane dla osób 

niepełnosprawwnych 

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

4 Sala chorych – 1 osobowa    Krzesło ISO (1 szt) 

 Łóżko szpitalne (1 szt) 

 Stolik przyłóżkowy ( 1 szt) 

 Wc 

 Umywalka z baterią 

 Kabina natryskowa z baterią 
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 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

 Punkty poboru gazów 

medycznych (dla każdego 

stanowiska: tlen) 

 Instalacja telewizyjna oraz 

możliwość podłączenia głośników; 

 Instalacja przyzywowa; 

5 Sala chorych – 2 osobowa    Krzesło ISO (2 szt) 

 Łóżko szpitalne (2 szt) 

 Stolik przyłóżkowy ( 2 szt) 

 Wc 

 Umywalka z baterią 

 Kabina natryskowa z baterią 

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

 Punkty poboru gazów 

medycznych ( dla każdego 

stanowiska: tlen) 

 Instalacja telewizyjna oraz 

możliwość podłączenia głośników; 

 Instalacja przyzywowa; 

6 Sala chorych – 3 osobowa    Krzesło ISO (3 szt) 

 Łóżko szpitalne (3 szt) 

 Stolik przyłóżkowy ( 3 szt) 

 Wc  

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 
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 Umywalka z baterią 

 Kabina natryskowa z baterią 

 Punkty poboru gazów 

medycznych (dla każdego 

stanowiska: tlen) 

 Instalacja telewizyjna oraz 

możliwość podłączenia głośników; 

 Instalacja przyzywowa; 

6 Sala chorych – 4 osobowa    Krzesło ISO (4 szt) 

 Łóżko szpitalne (4 szt) 

 Stolik przyłóżkowy ( 4 szt) 

 Wc  

 Dozownik do mydła 

 Dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk 

 Dozownik na ręcznik papierowy 

 Umywalka z baterią 

 Kabina natryskowa z baterią 

 Punkty poboru gazów 

medycznych (dla każdego 

stanowiska: tlen, próżnia, sprężone 

powietrze) 

 Instalacja telewizyjna oraz 

możliwość podłączenia głośników; 

 Instalacja przyzywowa; 

7 Gabinet badań      Biurko komputerowe z szafką 

 Krzesło biurkowe obrotowe 

 Stołek SGK z podnóżkiem 

 Szafka wisząca 2-drzwiowa 

 Projektor lekarski 

 Wózek transportowy 2-blatowy 

 Kozetka lekarska 

 Pojedynczy zbieracz odpadków 

 Krzesło ISO 
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 Szafa 1-drzwiowa 

 Dostęp do Internetu; 

 Komputer 

 Telefon; 

8 Magazyn podręczny  Szafki 6-półkowe 

Blok operacyjny 

 Pomieszczenie - przygotowanie pacjenta   Punkty poboru gazów 

medycznych (2x tlen, 2x próznia i 

2x spr. powietrze) 

 Szafka wisząca dwudrzwiowa; 

 Szafka zlewozmywakowa  

 Blat  

 Sala operacyjna   Stół operacyjny mobilny 

 Lampa operacyjna  

 Kamera umieszczona w lampie 

operacyjnej z możliwością 

nagrywania i tele- transmisji obrazu 

 Aparat do znieczuleń ogólnych  

 Instalacja gazów medycznych – 

tlen, próżnia, sprężone powietrze 

medyczne oraz niemedyczne, 

dwutlenek węgla.  

 Mosty medyczne 

 Instalacja interkomowa 

 Wykończenie ścian i sufitów 

panelami ze stali nierdzewnej 

malowanej proszkowo z dodatkiem 

jonów srebra – powłoka 

bakteriobójcza 

  

 Sala wybudzeń   Pulpit pielęgniarski  

 Krzesło biurkowe obrotowe; 

 Lóżko POOP IT  

 Mosty przyłóżkowe; 
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 Instalacja gazów medycznych ( 

tlen, próżnia, sprężone powietrze) 

 Wykończenie ścian tapeta z 

żywicą 

 

Centralna sterylizatornia 

 Strefa brudna   Stół roboczy z półką 

 Stół zlewozmywakowy 

dwukomorowy 

 Stół zlewozmywakowy dla 

zmywarki US 

 Pistolet na sprężone powietrze 

 Bateria natryskowa przy zlewach 

 Półki wiszące 

 Stelaż do worków foliowych 

 Krzesła robocze ergonomiczne na 

kółkach  

 Regały 5 – półkowe 

 Myjaka dezynfektor wymagane: 

zasilanie około 400V, 50 Hz, woda 

zimna, woda demineralizowana, 

sprężone powietrze 

 Myjnia nastołowa –ultra 

dźwiękowa; 

 Wózki wsadowe  

 

 Strefa czysta   Stoły do kontroli i pakietowania 

 Krzesło robocze ergonomiczne na 

kółkach 

 Lampa z soczewką podświetlaną  

 Pistolet na sprężone powietrze 

techniczne 

 Komputery stanowiskowe przy 

stołach pakietowania z drukarką do 
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etykietowania 

 Zgrzewarka rotacyjna do 

opakowań, stała  

 Autoklaw 

 Sterylizator (Zamawiający 

zdecyduje czy wykorzysta 

posiadany sterylizator czy nabędzie 

nowy) wymagane: zasilanie około 

400V, 50 Hz, woda zimna, woda 

demineralizowana, sprężone 

powietrze 

 Wózki wsadowe do sterylizatora 

 Strefa sterylna   Regał 5-półkowy ze stali 

nierdzewnej  

 Stół roboczy 

 Krzesło robocze ergonomiczne na 

kółkach  

 Komputer z drukarką w 

ekspedycji i magazynie materiałów 

sterylnych  

 Pomieszczenie pakowania bielizny   Regał 5 – półkowy ze stali 

nierdzewnej  

 Stół z podświetlanym blatem 

 Krzesło robocze ergonomiczne na 

kółkach  

 Komputer w pakowaniu tekst. z 

drukarką do etykietowania  

 Stolik komputerowy  

 Mycie wózków   Zestaw do mycia i dezynfekcji 

wózków ze środkiem dozującym, 

wymagane jest zasilanie 

bezpośrednio z instalacji wody 

pitnej. Urządzenie musi posiadać 

zabezpieczenie przed cofnięciem się 
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roztworu chemicznego do instalacji 

wody pitnej.   

 Pistolet do suszenia 

 Sprężone powietrze techniczne 

 Szatnia personelu  Szafki odzieżowe szatniowe 

 Ławki na obuwie 

 Pomieszczenie uzdatniania wody   Stacja uzdatniania wody metodą 

odwróconej osmozy obejmująca: 

zmiękczacz dwukolumnowy, 

kompletny moduł odwróconej 

osmozy, zbiornik na wodę 

uzdatnioną, sterylizator wody 

promieniami UV, układ hydroforowy 

oraz instalację pomiędzy 

elementami składowymi stacji 

(woda demineralizowana na 

potrzeby myjni – dezynfektorów i 

sterylizatorów parowych) 

 Pokój kierownika   Szafa ubraniowa 

 Szafka na dokumentację 

 Biurko 

 Serwer ze stacją roboczą i 

drukarką  

 Fotel ergonomiczny na kółkach 

 Stolik okolicznościowy 

 fotele 

 

 

 

1.9. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

- wykonać dokumentację techniczną w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-

użytkowego oraz uzyskać decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót 

budowlanych, w tym w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę,  
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- wykonać roboty budowlane, 

 

1.9.1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 

 

 W związku ze złożoną specyfiką prac projektowych dla obiektu szpitala 

wymaga się, aby firma projektowa wykazała się doświadczeniem w 

projektowaniu obiektów służby zdrowia, w szczególności obiektów szpitala. Firma 

musi wykazać się stosowaniem odpowiednich systemów zarządzania jakością w 

postaci certyfikatu jakości ISO 9001 dla prac projektowych lub innych 

dokumentów potwierdzających stosowanie przez firmę odpowiednich standardów 

jakości mających bezpośredni wpływ na jakość oferowanych usług. 

 Firma musi się wykazać posiadaniem certyfikatu jakości ISO 13485 w 

zakresie projektowania instalacji gazów medycznych lub innych dokumentów 

potwierdzających stosowanie przez firmę odpowiednich standardów jakości 

mających bezpośredni wpływ na jakość oferowanych usług. 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 

uwarunkowań.  

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w 

taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. Odpowiadać powinny wymaganiom dotyczącym 

postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./ oraz 

wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz.2071 z późn. zm.),  wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym 

wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.  

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z 

nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 

r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). 
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W przypadku konieczności Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji projektowej 

ekspertyzę stanu technicznego istniejącego budynku.  

Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i 

postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych 

(Microsoft Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie 

wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte. 

 

 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 

- nazwę i adres Zamawiającego 

- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego 

- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa 

- nazwy i kody: grup robót,  klas robót, kategorii robót 

- spis zawartości dokumentacji projektowej 

- nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób 

opracowujących części składowe dokumentacji projektowej 

- datę opracowania. 

 

Dokumentacja projektowa powinna składać się w szczególności z: 

- projektu budowlanego 

- projektów wykonawczych 

- kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż  

- kosztorysów szczegółowych ślepych dla wszystkich branż 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ogólnej i szczegółowej dla 

wszystkich branż 

- charakterystykę energetyczną obiektu 

 

1.9.1.1 Dokumentacja budowlana powinna zawierać: 

 

- inwentaryzację stanu istniejącego, w tym szczegółową inwentaryzację kominów 

wentylacji grawitacyjnej oraz pionów instalacji sanitarnych; 

- projekt architektoniczny 

- projekt konstrukcyjny 

- projekty instalacji sanitarnych 
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- projekty instalacji elektrycznych 

- projekty instalacji teletechnicznych 

- projekty instalacji p-poż 

- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji 

- projekt instalacji gazów medycznych 

- projekt instalacji specjalistycznych 

- projekt zagospodarowania terenu, w tym: 

 rozmieszczenie zabudowy 

 ukształtowanie terenu 

 projekty sieci i przyłączy 

 projekt drogi p-poż 

- opracowania specjalistyczne – projekt zabezpieczeń p-poż (jeśli będzie miało 

uzasadnienie) 

 

W gestii projektanta leży zlecenie uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów 

projektowych. 

  

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie 

wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

budowę. Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno – budowlany wymagają 

uzyskania uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, 

sanitarno – higienicznych (SANEPID) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W 

niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących 

przepisów, które należy do obowiązków architekta.  

Należy rozważyć ewentualne odstępstwo zatwierdzone i uzgodnione z SANPIDEM odnośnie 

wysokości pomieszczeń na 2 kondygnacji. Po wykonaniu wszystkich warstw posadzkowych 

oraz wykończeniu sufitu wysokość może nie spełniać wymaganych prawem norm.   

Koncepcja uzyskać musi pisemną akceptację Zamawiającego oraz musi zostać 

uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków (przede wszystkim elewacja budynku oraz 

dobudowywany dźwig). 

Zamawiający otrzyma dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w 

formacie dwg i pdf. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do Urzędu Starostwa 

Powiatowego w Kościanie. 
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Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dołączyć należy: 

 projekt budowlany (4 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i 

pozwoleniami, 

 oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, 

 dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem 

uprawnień budowlanych. 

 Zaświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami 

 

Zgodnie z art. 76a Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszystkie dokumenty 

wchodzące w skład wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektu muszą zostać złożone w 

formie oryginału, jeżeli dokument oryginalny znajduje się w aktach organu lub podmiotu 

wydającego dany dokument wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ 

lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. 

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z 

oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

doradcą podatkowym.  

Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w 

sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 

patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.  

 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania 

oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 

Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami 

opisowymi, dotyczącymi: 

- części obiektu 

- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 

- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych 

- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu 

budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, 

przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
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Wymagany zakres dokumentacji: 

 

 Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu: 

- plan zagospodarowania, w tym : rozmieszczenie zabudowy i ukształtowanie terenu 

- projekt dróg w tym drogi p-poż, placów, chodników 

- projekty sieci, przyłączy i innych elementów uzbrojenia podziemnego 

- inne projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem terenu 

 

 Architektura:  

- detale architektoniczno – budowlane 

- elewacje 

- dach  

- podziały wewnętrzne 

- przekroje  

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

- izolacje akustyczne 

- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja 

- komunikacja wewnętrzna w budynku 

- warstwy posadzkowe, ścienne i dachowe 

- wykończenie pomieszczeń 

- stolarka i ślusarka 

- wyburzenia 

- inne.  

 Projekt technologii medycznej 

 Konstrukcje budowlane:  

- założenia i szczegóły konstrukcyjne (wszelkich rodzajów konstrukcji)  

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji 

- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajów konstrukcji) 

 -zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

- zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

- ewentualnie fundamenty i podstawy maszyn i urządzeń technologicznych 

- konstrukcje specjalistyczne 

 Instalacje sanitarne  

- instalacje wodno – kanalizacyjne  
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- instalacje grzewcze  

- przebudowa i modernizacja kotłowni; 

- instalacje wentylacji mechanicznej  

- instalacje klimatyzacji  

- instalacje gazów medycznych 

- instalacje specjalistyczne 

- inne. 

 Instalacje elektryczne  

- instalacje zasilania wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą i złączem energetycznym  

- instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetleniowa  

- instalacje zasilania urządzeń technologicznych  

- instalacje niskonapięciowe i teletechniczne ( SWN, SAP, telewizja przemysłowa, IT) 

- instalacje sieci IT (sieć strukturalna pozwalająca na wewnętrzne przekazywanie 

sygnałów telefonicznych i systemu komputerowego) 

- instalacje dozoru i alarmu 

- instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej 

- instalacje obwodów siłowych ( np. wentylacja i klimatyzacji) 

- inne instalacje specjalistyczne 

 Instalacja p-poż (należy w projekcie wyraźnie wyodrębnić strefy p-poż) 

 Projekty aranżacji:  

- projekty kolorystyki 

- projekty wnętrz, kłady ścian z naniesioną kolorystyką  

- projekty umeblowania i wyposażenia z doborem i wykazem mebli i wyposażenia 

katalogowego. 

- Projekt doboru sprzętu medycznego i wyposażenia wraz z podaniem numerów 

katalogowych 

Wyposażenie i umeblowanie musi bezwzględnie być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

 

Dokumentacja powinna zawierać także: 

- charakterystykę energetyczną inwestycji 

- informację bioz 

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu  

- projekty wyburzeń i rozbiórek 
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- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji 

projektowej. 

Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być przedmiarowany i skosztorysowany. 

Projektant odpowiada za ewentualne braki w dokumentacji kosztorysowej i w każdej chwili 

na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany uzupełnić i skosztorysować brakujące 

elementy wynikające z projektu a nie skosztorysowane lub  pominięte w projekcie a 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Projektant zobowiązuje się w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania do 

uzupełniania wszystkich braków w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

 

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby 

każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania 

na rysunkach.  

 

Część graficzną powinny tworzyć: 

1. Plan zagospodarowania i projekty infrastruktury 

 rysunek planu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych, w skali 1:500 (Projektant na własny koszt wykona aktualną mapę do 

celów projektowych),ilustrujący: 

- rozmieszczenie zabudowy 

- układ dróg 

- oświetlenie terenu 

- zieleń 

 rysunki poszczególnych rodzajów sieci i przyłączy 

 

2. Projekt zabudowy:  

 rzuty, przekroje – opracowywane w ramach projektów architektonicznego i branżowych 

 elewacje- opracowywane w ramach projektu architektonicznego 

 rysunki detali – opracowywane w ramach projektów architektonicznego i branżowych, w 

zakresie wynikającym z potrzeb  

 schematy instalacyjne – opracowywane w ramach projektów branżowych, w zakresie 

wynikającym z potrzeb. 

 

Rysunki inne niż związane z zagospodarowaniem terenu powinny być sporządzone w 

skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji, technologii 
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specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie detali; w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1. 

 

Dokumentacja wykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w formie 

wydruków i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i 

graficznych (Microsoft Office, Autocad, pdf lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W 

każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte. 

  

Kosztorys  robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. W kosztorysie roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

 

Opracowanie kosztorysów robót składać powinno się z: karty tytułowej,  spisu działów 

kosztorysu robót, tabeli elementów scalonych robót, itp. 

 

Karta tytułowa kosztorysu  powinna zawierać następujące informacje:  

 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 

 nazwy i kody grup, klas i kategorii robót,  

 adres obiektu budowlanego, nazwę i adres zamawiającego,  

 datę opracowania przedmiaru robót. 

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z 

nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 

Działy kosztorysu robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w 

ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu 

powinna stanowić odrębny dział kosztorysu. 
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Tabele kosztorysu robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 

wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

Dla każdej pozycji kosztorysu szczegółowego robót należy podać następujące informacje: 

- numer pozycji kosztorysu 

- kod pozycji kosztorysu, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót 

lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych 

- numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji kosztorysu  

- nazwę i opis pozycji kosztorysu oraz obliczenia ilości jednostek miary dla danej pozycji 

kosztorysu 

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja kosztorysu 

- ilość jednostek miary pozycji kosztorysu. 

Ilości jednostek miary podane w kosztorysie powinny być wyliczone na podstawie 

rysunków w dokumentacji projektowej. 

 Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych – ogólnej i szczegółowej. Układ 

szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z kosztorysem robót i 

przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. 

Zamawiający oczekuje od Projektanta opracowania w imieniu Inwestora (na 

podstawie pisemnego upoważnienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia 

na budowę.  

Uwaga: kosztorysy budowlane i branżowe  należy wykonać w dwóch 

częściach:  

- cześc pierwsza – wszystkie prace związane z uruchomieniem i prawidłowym 

funkcjonowaniem oddziału ortopedii i chirurgii wraz z dźwigiem zewn.; 

- cześć  druga – pozostałe prace wynikające z niniejszego PFU i konieczne do 

prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.  
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Należy wykonać projekt i kosztorysy na wykonanie DSO dla całego szpitala z możliwością 

wykonywania w dwóch etapach: pierwszy – instalacja DSO dla części szpitala wchodzącej w 

zakres niniejszego PFU i drugi – pozostała część szpitala.  

 

1.9.2. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych 

 

W związku ze złożoną specyfiką prac wykonawczych dla obiektu szpitala 

wymaga się, aby firma wykonawcza wykazała się doświadczeniem w budowie, 

przebudowie lub rozbudowie obiektów służby zdrowia, w szczególności obiektów 

szpitala. Firma wykonawcza musi wykazać się stosowaniem odpowiednich 

systemów zarządzania jakością w postaci certyfikatu jakości ISO 9001 oraz 

certyfikatu ISO 13485 dla prac wykonawczych lub innych dokumentów 

potwierdzających stosowanie przez firmę odpowiednich standardów jakości 

mających bezpośredni wpływ na jakość oferowanych usług. 

 Firma musi się wykazać posiadaniem certyfikatu jakości ISO 13485 w 

zakresie produkcji i instalowania instalacji gazów medycznych lub innych 

dokumentów potwierdzających stosowanie przez firmę odpowiednich standardów 

jakości mających bezpośredni wpływ na jakość oferowanych usług. Zamawiający 

wymaga, aby instalacja gazów medycznych została zakończona nadaniem znaku 

CE.  

Przygotowanie terenu pod budowę 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie działającego obiektu. Z tych 

powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. Z uwagi na 

powyższe należy ograniczyć emisję hałasu, czas i zakres wykonywanych robót budowlanych 

uzgodnić z Inwestorem, a w razie potrzeby wstrzymać prace na krótki czas.  

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą 

szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i 
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rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za 

jego zgodą i wiedzą. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy 

zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.  

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 

wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 

składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. 

 

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z terenu budowy. Produkcję odpadów budowlanych może prowadzić 

jedynie firma posiadająca zatwierdzony przez odpowiedniego starostę plan gospodarki 

odpadami. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. 

Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego 

zużycia. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do uzyskania 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i 

placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i 

jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień itp. 

 

Inwestor może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do 

realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne 

podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i 

rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 
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Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni 

i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu 

budowy.  

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem.  

Wymaga się, aby przed wejściem przed rozpoczęciem prac budowlanych Firma wykonawcza 

wykazała się posiadaniem dla każdego pracownika przebywającego na terenie budowy 

umocowania prawnego, na podstawie którego pracownik wykonuje swoje obowiązki, 

odpowiedniego szkolenia bhp oraz badań lekarskich.  

 

 

 

 

Architektura i konstrukcja, wytyczne budowlane i materiałowe 

 

Projektując dobudowę szybu dźwigowego oraz nadbudowę trzeciej kondygnacji należy 

zwrócić szczególną uwagę na obiekty zlokalizowane już na działce planowanej inwestycji. 

Wymaga się aby powstające obiekty nie odbiegały od istniejących. Elewacja obiektu powinna 

być wykończona analogicznie do istniejących już elewacji. 

 

Wymagania ogólnoprzestrzenne 

 

Zespoły pomieszczeń stanowiących działy lub oddziały łóżkowe szpitala nie mogą być 

przechodnie. 

Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, 

zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących ich niezbędne 

funkcjonalne wyposażenie. 

Podłogi pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu 

pacjentów, lokalizowanych na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się na jednym 

poziomie. 
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 W zakładach opieki zdrowotnej nie mogą być stosowane zsypy dla odpadów, brudnej 

bielizny lub innych materiałów. 

 Zamawiający wymaga aby powierzchnia pokoi łóżkowych w zależności od oddziału 

wynosiła: 

a) pokoju 1-łożkowego - co najmniej 12,0 m2, 

b) pokoju 2-łożkowego - co najmniej 14,0 m2, 

c) pokoju 3-5-łóżkowego - co najmniej 6,0 m2 na 1 łóżko; 

 W każdym oddziale powinien być co najmniej jeden pokój jednoosobowy z węzłem 

sanitarnym lub izolatka. 

 Łóżka w pokojach pacjentów powinny być dostępne z trzech stron, w tym z dwóch 

dłuższych. 

 Odstępy między łóżkami powinny umożliwić swobodny dostęp do pacjentów i wynosić 

co najmniej 0,7 m, a od ściany zewnętrznej - co najmniej 0,8 m. 

 Modularna szerokość pokoju łóżkowego powinna umożliwiać wyprowadzenie każdego 

łóżka bez konieczności przesuwania innych łóżek. 

 Pomieszczenia higieniczno- sanitarne na oddziałach łóżkowych mogą być: 

a) zbiorowe dla odcinka pielęgnacyjnego  ( powinny być wyposażone w ustęp, 

umywalkę, natrysk) lub 

b) indywidualne- przy pokojach 

 Zbiorowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne, powinny być odrębne dla kobiet i 

mężczyzn. 

 Każdy pokój łóżkowy na oddziale szpitalnym powinien być wyposażony w umywalkę z 

ciepłą i zimną wodą, dozownik na mydło w płynie oraz pojemniki na ręczniki 

jednorazowego użycia, z wyjątkiem pokoju wyposażonego w śluzę umywalkowo-

fartuchową lub węzeł sanitarny. 

 Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób 

zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. 

 Dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej należy zorganizować pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie i 

higienie pracy 

 Przestrzeń ładunkowa środków przeznaczonych do transportu żywności albo bielizny, 

z wyłączeniem opakowań jednorazowych, powinna być zamknięta, odpowiednio do 

rodzaju ładunku. 
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 Meble w zakładzie opieki zdrowotnej powinny umożliwiać ich mycie oraz 

dezynfekowanie. Nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjno- 

biurowych. 

 W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o 

podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w salach zabiegowych, 

pokojach łóżkowych sufity te powinny być wykonane w sposób zapewniający 

szczelność i gładkość powierzchni. 

 

Wymagania ogólne dla bloku operacyjnego 

 

Należy zaprojektować blok operacyjny , w skład którego wchodzą 3 sale operacyjne  

wraz ze wszystkimi pomieszczeniami towarzyszącymi. Powierzchnia bloku operacyjnego – 

około 800 m2.  

 

Pomieszczenia wchodzące w skład bloku operacyjnego: 

 

 Śluzy dla personelu (damska i męska). 

 Śluzy dla pacjentów (jedna przeznaczona do przyjęcia pacjenta do bloku 

operacyjnego, ewentualnie druga do wyprowadzenia pacjenta do sali wybudzeń). 

 Śluza dla materiałów aptecznych, bielizny z pralni itp. 

 Sale operacyjne (z umywalnią, pokojem wprowadzenia do znieczulenia i 

ewentualnie pokojem wyprowadzenia po wykonanym zabiegu operacyjnym). 

 Magazynki jałowego sprzętu przy salach (podręczne) 

 Magazyn jałowego sprzętu (centralny). 

 Magazynek środków czystościowych i środków dezynfekcyjnych. 

 Pokój pielęgniarki oddziałowej (kierownika) bloku operacyjnego. 

 Pokój pielęgniarki oddziałowej (kierownika) anestezjologii. 

 Pokoje rekreacyjne dla personelu bloku operacyjnego. 

 Kuchenka. 

 Pokój przeznaczony do rejestrowania wykonanych operacji (wyposażony w 

komputer i dyktafon). 

 Myjnia obuwia używanego w bloku operacyjnym. 

 Myjnia stołów operacyjnych (blatów i wózków), wózków transportowych, 

wózków przeznaczonych do sprzątania bloku operacyjnego. 

 Brudownik 
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 Pomieszczenie techniczne przeznaczone na np. ups itp.  

 

 

Śluza dla materiałów 

 

Materiał służący do wyposażenia bloku operacyjnego (np. zaopatrzenie z apteki, sprzęt 

jednorazowego użycia, ubrania operacyjne itd.) może być przekazany do bloku operacyjnego 

wyłącznie przez śluzę materiałów. 

W śluzie muszą być pozostawione wszystkie opakowania zewnętrzne np. kartony zbiorcze, 

kontenery itp., w których materiał był magazynowany lub transportowany ciągami 

komunikacyjnymi. Drobny sprzęt musi być zdezynfekowany środkiem dezynfekcyjnym. 

 

Pracownik transportu wewnętrznego, który przywiózł np. zaopatrzenie z apteki szpitalnej, 

wjeżdża wózkiem transportowym do pomieszczenie przed śluzą materiałów, wyjmuje leki, 

środki opatrunkowe i płyny infuzyjne z dużych opakowań i wstawia wszystko wraz z 

receptariuszem do śluzy – szafy dwustronnie otwieranej. Po całkowitym rozpakowaniu 

materiału z apteki, pracownik transportu zamyka drzwi od szafy (od śluzy). Pracownik bloku 

operacyjnego otwiera drzwi od szafy od strony bloku operacyjnego, wyjmuje wszystko 

przekładając na wózek transportowy bloku operacyjnego i rozwozi do magazynków lub do 

poszczególnych pokoi wprowadzeń. 

 

Pomieszczenia wchodzące w skład sali operacyjnej  

 

Ze względów organizacyjnych oraz ze względów sanitarnych każdej Sali operacyjnej powinny 

towarzyszyć następujące pomieszczenia dodatkowe: 

 umywalnia 

 pokój wprowadzenia 

 pokój wyprowadzenia 

 magazynek podręczny sali operacyjnej 

 

Pokój wprowadzenia 

 

Pokój wprowadzenia służy do bezpośredniego przygotowania pacjenta do zabiegu 

operacyjnego oraz wykonania ogólnego lub lokalnego poza salą operacyjną. 



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                  
Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

2011 

 

43 | S t r o n a  

 

Pacjent, który zdecydował się na zabieg operacyjny, przeżywa duży stres związany z samym 

zabiegiem. Personel bloku operacyjnego powinien zmniejszyć do minimum dodatkowe źródła 

stresu związane z widokiem Sali operacyjnej, z przygotowaniem narzędzi chirurgicznych, z 

rozmowami personelu i intensywnym oświetleniem sali operacyjnej. 

 

Umywalnia 

 

Umywalnia jest pomieszczeniem, w którym następuje przygotowanie personelu do zabiegu 

operacyjnego. 

Podstawowe wyposażenie umywalni powinny stanowić: 

- umywalki lub korytka (umywalki musza być gładkie, bez otworów w górnej części, 

zapobiega to gromadzeniu się bakterii w nierównościach umywalki) 

- dozowniki z płynnym mydłem 

- dozowniki ze środkiem do chirurgicznej dezynfekcji rąk 

- podajniki (pojemnik) z ręcznikami jednorazowego użytku 

- podajniki z wyjałowionymi szczotkami do paznokci lub szczoteczki pojedynczo pakowane w 

torebki papierowo-foliowe 

- lustro lub kilka luster, np. nad każą umywalką 

- zegar ścienny 

- wieszaki na fartuchy ołowiowe 

- wieszak na fartuchy ochronne – foliowe 

Woda powinna być włączana przy pomocy włącznika łokciowego, nożnego, lub uruchamiana 

przy pomocy fotokomórki lub czujnika reagującego na ciepło rąk. Woda do mycia powinna 

być letnia, regulowana automatycznie.  

Drzwi wejściowe do Sali operacyjnej powinny być otwierane automatycznie. Najlepiej, aby 

drzwi były rozsuwane. 

 

 

Sala operacyjna 

 

Sala operacyjna jest miejscem szczególnym w bloku operacyjnym, musi więc spełniać 

odpowiednie warunki zapewniające bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu 

operacyjnego. W Sali operacyjnej musi być wzmożony reżim sanitarny, aby nie była ona 

miejscem, w którym może dojść do zakażenia pacjenta. 

Minimalna powierzchnia Sali operacyjnej to 35 m2, jednak sugerowana wielkość to 40m2. 
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Temperatura powietrza 

 

W różnych państwach istnieją różne normy wartości temperatury dla sal operacyjnych. 

(Niemcy 20-25ºC, Francja 22-25ºC, Szwecja 25ºC, Szwajcaria 25ºC, Polska 24-25ºC). 

Ustalenia temperatury wewnętrznej, która zapewniłaby odczucie komfortu wszystkim 

osobom przebywającym w sali jest trudne. W innej temperaturze chcieliby pracować 

chirurdzy, którzy wykonują pracę bardziej dynamiczną, w innej anestezjolog, który wykonuje 

pracę bardziej statyczną. Badania polskich naukowców wykazały, że w warunkach naszego 

klimatu, kondycja chirurgów jest lepsza, gdy temperatura powietrza nawiewanego wynosi 

19ºC. 

 

Wilgotność powietrza 

 

Przeprowadzone badania wykazują, że mały jest wpływ wilgotności powietrza na poczucie 

komfortu człowieka. Warunki komfortu obejmują szeroki zakres wilgotności (30-70%) i 

dopuszczają stosowanie krańcowych wartości. Jednak warunki wysokiej temperatury 

powietrza sprzyjają rozwojowi i przeżywalności bakterii. 

Badania angielskich bakteriologów z Hospital Infection wykazały, że przy dużej liczbie 

wymian powietrza w pomieszczeniu (około 10-15 wymian na godzinę), czas usunięcia z 

pomieszczenia bakterii, np. emitowanych przez człowieka, jest bardzo krótki i dlatego 

wilgotność względna, ustalona z punktu widzenia bakteriologicznego, nie ma większego 

znaczenia. 

Utrzymanie się jednak wysokich wartości wilgotności powietrza w pomieszczeniu może 

spowodować korozję wewnątrzkrystaliczną i uszkodzenie aparatury medycznej. Natomiast 

przy wilgotnościach względnych około 40% istnieją warunki sprzyjające do powstania 

elektryczności statycznej, co z kolei powoduje przyciąganie i utrzymanie się pyłów. Dla Polski 

wartość wilgotności względnej została ustalona w granicach 55-60%. 

 

Ruch powietrza 

 

Prawidłowy ruch powietrza w sali operacyjnej jest uzależniony od sprawnie działającej 

instalacji klimatyzacyjnej. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje schematów rozdziału powietrza w 

salach operacyjnych: 
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- systemy klasyczne, charakteryzujące się dużą burzliwością strumieni nawiewanych 

ruchów powietrza w Sali;  

- systemy wyporowe, charakteryzujące się przepływem powietrza zbliżonym do ruchu 

laminarnego. 

 

 

Czystość powietrza w sali operacyjnej 

 

Każda instalacja klimatyzacyjna jest wyposażona w odpowiednie układy filtrów powietrza. 

Wymaga zaprojektowania i wykonania montażu sufitów laminarnych z filtrami absolutnymi 

typu HEPA zasilanymi z centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej w wykonaniu higienicznym z 

odzyskiem ciepła.  

Filtry zatrzymują cząsteczki mniejsze od wielkości bakterii. Doprowadzenie do sali 

operacyjnej odpowiedniej ilości czystego powietrza może zapewnić utrzymanie stałego 

niskiego poziomu mikroorganizmów. Nie zostały określone jednoznaczne normy czystości 

powietrza dla Polski. Propozycję takiej normy wysunął B. Krzysztofik, określając dla sal 

operacyjnych jako górną granice 100 mikroorganizmów w 1m3 powietrza i niewystępowanie 

bakterii hemolizujących krew (w USA norma określa liczbę mikroorganizmów od 70 do 350 

sztuk w 1m3 powietrza, w Szwajcarii od 100 do 200 sztuk na 1 m3 powietrza). 

Aby zapewnić pełną czystość powietrza w sali operacyjnej, nawiew do sali musi 

się odbywać bez zakłóceń, cały czas. 

W przypadku przerwania nawiewu powietrza (przy awarii urządzeń klimatyzacyjnych) 

dochodzi do zainfekowania filtrów, co kwalifikuje je do wymiany. 

Prawidłowa praca filtrów i jakość nawiewanego powietrza jest uwarunkowana okresową ich 

wymianą. Wymiana filtrów powietrza powinna być dokonywana regularnie co 6 miesięcy 

przez służby techniczne szpitala. Po każdorazowej wymianie filtrów należy zbadać stopień 

czystości powietrza za pomocą specjalnego urządzenia. 

 

Oświetlenie 

 

Sala operacyjna powinna być dobrze oświetlona przez równomierne rozmieszczenie źródeł 

światła w całym suficie. 

Obudowy świetlówek nie mogą wystawać poza powierzchnię sufitu (wbudowanie 

świetlówek w sufit uniemożliwia gromadzenie i zatrzymywanie się kurzu na obudowach). 
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Lampy bezcieniowe zabezpieczają oświetlenie pola operacyjnego. Konstrukcja techniczna 

lamp umożliwia odpowiednie, łatwe ustawienie światła nawet na jałowo prze zespól 

operujący za pomocą uchwytów, które można sterylizować termicznie w temperaturze 

121ºC.  

Nie należy „wyjaławiać” uchwytów do lamp przez moczenie ich w środku dezynfekcyjnym o 

działaniu sporobójczym ze względu na to, że konstrukcja uchwytu uniemożliwia dobre jego 

wysuszenie i w czasie trwania zabiegu operacyjnego może dochodzić do kapania w pole 

operacyjne reszty płynu dezynfekcyjnego z uchwytu, który ma kontakt z niejałową częścią 

lampy bezcieniowej. 

Oświetlenie Sali operacyjnej powinno mieć podwójne zabezpieczenia na wypadek przerwy w 

dopływie energii elektrycznej. 

 

Ściany 

 

Ściany sali operacyjnej powinny być gładkie, łatwe do mycia i dezynfekcji, powinny być 

utrzymane w jasnej tonacji. Jasne kolory (ścian i podłóg) wpływają na estetykę sali i nie 

działają depresyjnie ani na pacjentów ani na personel, który spędza w sali operacyjnej 

dłuższą część swego życia zawodowego. 

Ponieważ coraz częściej w czasie zabiegów operacyjnych używana jest aparatura 

rentgenowska, sale operacyjne powinny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające 

przenikanie promieni rtg do sąsiednich pomieszczeń. 

Na ścianach sali operacyjnej należy unikać wieszania zbędnych rzeczy typu obrazki, 

schematy i instrukcje. Negatoskopy, tablice sygnalizacyjne, urządzenia służące do sterowania 

stołem operacyjnym itp. powinny być wbudowane w ścianę (tzn. ich powierzchnia powinna 

być równa powierzchni ściany). Zapobiegnie to gromadzeniu się kurzu i ułatwi dezynfekcję 

ścian. 

 

 

Podłoga 

 

Podłoga w sali operacyjnej powinna być wykonana z tworzywa elektrostatycznego, 

gładkiego, dobrze zaspoinowanego, aby nie było w niej najdrobniejszych szczelin. Połączenie 

ze ścianą powinno być półokrągłe, łatwe do mycia i dezynfekcji. Wykładzina podłogowa 

powinna około dziesięciu do piętnastu centymetrów zachodzić na ścianę. Takie połączenie 
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podłogi ze ścianą ułatwia dokładne mycie i dezynfekcję podłogi oraz zapobiega gromadzeniu 

się nieczystości w tzw. kątach. 

 

Drzwi 

 

Drzwi do sali operacyjnej powinny być rozsuwane (drzwi wahadłowe powodują duże 

zawirowania powietrza, które mogą spowodować infekcje rany pooperacyjnej).  

 

Wielkość sali operacyjnej  

Powierzchnia sali operacyjnej powinna wynosić co najmniej 35m2. Wysokość sali operacyjnej 

powinna wynosić co najmniej 3,30 m.  

 

Wyposażenie sali operacyjnej 

 

Sala operacyjna powinna być wyposażona wyłącznie w niezbędny sprzęt, który łatwo można 

wywieść czy przesunąć w czasie mycia i dezynfekcji Sali operacyjnej. 

Niezbędne podstawowe wyposażenie Sali operacyjnej stanowią: stół operacyjny, aparaty do 

znieczulenia, ssak elektryczny, elektrokoagulator, most chirurgiczno - anestezjologiczny, 

lampa bezcieniowa, negatoskop (wbudowany w ścianę), stolik do narzędzi (większy służący 

do rozłożenia zestawu oraz stolik podręczny tzw. Mayo, mały stolik do przygotowania 

zestawu do mycia pola operacyjnego, ewentualnie do przygotowania zestawu do 

cewnikowania pęcherza moczowego, podręczny stolik (wózek) na kółkach dla pielęgniarki 

anestezjologicznej. Z drobnego sprzętu należy wymienić wiadra na gaziki (na kółkach), 

stelaże z workami na brudną bieliznę i odpady pooperacyjne.  

W sali operacyjnej może być umieszczona szklana tablica, na której można pisać 

odpowiednim mazakiem (ważne jest, aby tablica, podobnie jak negatoskop i lampy górnego 

oświetlenia nie wystawała ponad powierzchnię ściany). Powinien być zainstalowany telefon i 

interkom. Wskazane jest wyposażenie sali operacyjnej w instalację sygnalizacyjną. 

Zastosowanie sygnalizacji ułatwi organizacje pracy bloku i usprawnia komunikację 

wewnętrzną (personel bloku przebywający np. w pokoju rekreacyjnym czy na korytarzu 

bloku operacyjnego wie, które sale aktualnie pracują, w której Sali jest reanimacja, czy która 

sala jest septyczna). 

 

Rozmieszczenie podstawowego sprzętu w sali operacyjnej 
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 Sala operacyjna powinna być duża, przestronna, o powierzchni nie mniejszej niż 35 

m2, kształtem zbliżona do kwadratu. 

 Stoły z narzędziami powinny być ustawione (w fazie przygotowawczej) jak najdalej od 

drzwi wejściowych do sali operacyjnej (w tej części sali powinno się znajdować jak 

najmniej osób). 

 Stół operacyjny powinien być ustawiony tak, aby głowa pacjenta była skierowana do 

drzwi wejściowych do sali operacyjnej. W czasie zabiegu górna część stołu 

operacyjnego powinna być odgrodzona od zespołu operującego dużym parawanem 

(utworzonym przez poprzeczne rozpięte prześcieradło operacyjne). Wyjątek stanowią 

zabiegi operacyjne w obrębie głowy i szyi. W tych zabiegach pacjent jest inaczej 

zaopatrzony przez anestezjologa. Miejscem operacji będzie głowa lub szyja, w 

związku z tym inaczej będzie obłożone pole operacyjne (parawanem trzeba będzie 

odgrodzić aparat do znieczulenia i personel anestezjologiczny). 

 

Magazynek przy sali operacyjnej 

 

Magazynek przy sali operacyjnej stanowi zaplecze dla danej sali operacyjnej, w którym 

powinny być zmagazynowane minimalne ilości jak najczęściej używanych artykułów 

medycznych i sprzęt specjalistyczny typowy dla konkretnej sali.  

 

 

W magazynku przechowywany sprzęt powinien się znajdować w zamkniętych szafach, aby 

uniemożliwić gromadzenie się kurzu na zewnętrznej powierzchni jałowych pakietów i innych 

jałowych opakowań. Przechowywanie jałowego sprzętu w zamkniętych szafach (szufladach) 

wpływa na przedłużenie okresu używalności sprzętu.  

 

Magazyn jałowego sprzętu  

 

Magazyn jałowego sprzętu jest miejscem, w którym są zmagazynowane wyjałowione 

zestawy z narzędziami, pakiety z bielizną operacyjną, pakiety z materiałem dodatkowym (z 

gazikami, tupferkami, setonami, serwetami gazowymi itp.) oraz sprzęt jednorazowego użycia 

(rękawiczki chirurgiczne, dreny i zestawy drenujące, protezy itp.). W magazynie jałowego 

sprzętu powinna znajdować się tzw. „ciepła szafa” służąca do podgrzania płynów do płukania 

jam ciała oraz do zwilżania serwet wykorzystywanych do obkładania poszczególnych 

narządów. 
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Ze względów organizacyjnych magazyn jałowego sprzętu powinien być zlokalizowany w 

centralnej części bloku operacyjnego. Łączność z salą operacyjną powinna być zapewniona 

prze okienko podawcze, przez które można przekazywać potrzebny sprzęt, niezbędny do 

wykonania operacji zgromadzony w magazynie jałowego sprzętu. Sala operacyjna nie 

może pełnić funkcji magazynu. Musi być często myta i dezynfekowana, łatwa do 

całkowitego opróżnienia. Nie może w niej być zbędnej aparatury i innego sprzętu. 

Dobrze by było, gdyby magazyn jałowego sprzętu był zlokalizowany nad magazynem 

jałowego sprzętu w centralnej sterylizatorni i aby był połączony z centralną sterylizatornią za 

pomocą „jałowej” windy. Takie rozwiązanie ułatwia transport wyjałowionego sprzętu z 

centralnej sterylizatorni do bloku operacyjnego w prawidłowych warunkach, z uniknięciem 

kontaktu z brudną strefą. 

 

Brudownik 

 

W każdym bloku operacyjnym powinno znajdować się pomieszczenie służące do 

gromadzenia nieczystości po zabiegach operacyjnych celem ich przekazania do: 

- brudnej części sterylizatorni (narzędzia chirurgiczne) 

- brudnej części pralni (bielizna operacyjna) 

- utylizacji (odpady papierowe i foliowe) 

W brudowniku powinna być stworzona bariera uniemożliwiająca przedostanie się osób 

obcych – z zewnątrz bloku operacyjnego przez brudownik oraz bariera zapobiegająca 

wprowadzeniu brudnych wózków do bloku operacyjnego czyli do strefy jałowej. 

 

Po zakończeniu zabiegach operacyjnych brudne narzędzia powinny być włożone do szczelnie 

zamkniętego pojemnika (kontenera), a następnie wstawione do wózka przeznaczonego do 

transportu narzędzi do centralnej sterylizatorni. Narzędzia po zabiegach septycznych powinny 

być zanurzone w roztworze środka dezynfekcyjnego (w wannie do dezynfekcji). 

 

 

Myjnia obuwia 

 

Obuwie używane w bloku operacyjnym musi być bezwzględnie myte i dezynfekowane po 

wszystkich zabiegach operacyjnych, szczególnie dokładnie gdy jest zakrwawione lub 

używane w sali, w której był wykonywany zabieg septyczny. Mycie i dezynfekcja obuwia 
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może być wykonania ręcznie lub mechanicznie w maszynie myjąco – dezynfekującej. 

Maszyna do mycia i dezynfekcji obuwia może być ustawiona w obrębie bloku operacyjnego w 

strefie brudnej lub centralnej sterylizatorni.  

 

Pokoje rekreacyjne dla personelu 

 

Pokoje rekreacyjne dla personelu bloku operacyjnego muszą być dostępne dla wszystkich 

osób zatrudnionych w danym dniu w bloku operacyjnym. Muszą się znajdować w obrębie 

bloku operacyjnego. 

 

Liczba pokoi rekreacyjnych może być uzależniona od wielkości bloku operacyjnego i od liczby 

zatrudnionego personelu.  

 

Kuchenka 

 

W pobliżu pokoi rekreacyjnych powinna być zlokalizowana kuchenka z pełnym wyposażeniem 

(kuchenka elektryczna lub gazowa, ew. kuchenka mikrofalowa, duża lodówka, zlewozmywak, 

zmywarka do naczyń, naczynia kuchenne itp.). Ponieważ zakłada się, że w centralnych 

blokach wykonuje się dużo zabiegów, że plan operacyjny jest wydłużony, aby maksymalnie 

wykorzystać możliwości bloku operacyjnego, należy zadbać o pracowników, aby mogli zjeść 

jakiś gorący posiłek w ciągu dnia (np. zupę), i aby mogli korzystać z ogólnie dostępnych 

napojów typu kawa, herbata, woda mineralna itp. 

 

Sala wybudzeń 

 

W sali wybudzeń przebywają pacjenci po wszystkich zabiegach operacyjnych. Czas pobytu 

pacjenta w sali wybudzeń jest uzależniony od rodzaju wykonywanego zabiegu operacyjnego i 

wynosi od 1 do kilku godzin. 

 

Wszystkich operowanych pacjentów należy kłaść do zdezynfekowanych łóżek i ogrzanych za 

pomocą materacy elektrycznych lub kołder elektrycznych. 

Jeżeli zachodzi konieczność ogrzania pacjenta po zabiegu, należy pamiętać, aby kołdra 

elektryczna była odizolowana od ciała pacjenta, a materac elektryczny dokładnie 

zdezynfekowany po zakończeniu ogrzewania pacjenta.  
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Sala wybudzeń powinna być usytuowana obok bloku operacyjnego. Sala wybudzeń należy do 

strefy czystej. Personel dyżurujący w sali powinien być ubrany w niebieskie ubrania i nie 

powinien mieć możliwości wychodzenia z bloku operacyjnego (do strefy jałowej) bez 

przebrania się „na zielono”. 

Do sali wybudzeń należy doprowadzić instalacje gazów medycznych ( tlen, próżnia, sprężone 

powietrze). Zewnętrznymi odbiornikami instalacji gazów medycznych będą kolumny. 

Dodatkowo należy wykonać awaryjne punkty poboru gazów medycznych zasilane z 

niezależnego źródła zasilania umiejscowione w ścianie.  

 

Blok operacyjny musi być bezpośrednio połączony z centralną sterylizatornia szpitala. Należy 

zaprojektować ciągi komunikacyjne czyste w celu dostarczania jałowych materiałów na blok 

operacyjny i windy brudne odbierające sprzęt przeznaczony do sterylizacji.   

 

Ze względu na zachowanie właściwej higieny należy zaprojektować system śluz oddzielnie 

dla personelu i pacjentów. Do sali operacyjnej pacjent może być wprowadzany wyłącznie 

przez pomieszczenia przygotowania pacjenta. 

Należy zaprojektować śluzy materiałowe, przez które mogą będą wprowadzane czyste 

materiały na blok operacyjny. 

Personel medyczny i inni pracownicy powinni wchodzić na blok operacyjny wyłącznie przez 

śluzy dla personelu i pomieszczenia przygotowawcze wyposażone w stanowisko chirurgiczne 

do mycia rąk. 

 

Na bloku operacyjnym ponadto należy zaprojektować, pomieszczenie dla pracowników z 

węzłem sanitarnym, magazyn sprzętu i aparatury, magazyn brudnej bielizny, pomieszczenie 

porządkowe.  

W dalszej części niniejszego opracowania podano wytyczne dla wentylacji i klimatyzacji.  

 

Wyposażenie sal operacyjnych musi być uzgodnione z użytkownikiem na etapie wykonywania 

projektu.  

 

Stanowisko nadzoru pooperacyjnego w sali wybudzeń powinno być wyposażone w:  

 

  1)   źródło tlenu, powietrza i próżni;  

  2)   aparat do pomiaru ciśnienia krwi;  

  3)   monitor EKG;  
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  4)   pulsoksymetr;  

  5)   termometr. 

  6)   gniazda elektryczne i ekwipotencjalne. 

 

 

 

Wymagania dla centralnej sterylizatorni  

 

Centralną sterylizatornię należy zaprojektować w miejscu łatwej komunikacji głównie z 

blokiem operacyjnym nad blokiem operacyjnym i transport materiałów i narzędzi za pomocą 

drogi komunikacyjnej czystej i brudnej.   

Należy zarezerwować dla serylizatorni co najmniej 250 m2.  

W centralnej sterylizatorni należy wydzielić trzy strefy:  

o Strefę brudną, przeznaczoną do przyjmowania narzędzi, sortowania, mycia, 

dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, 

mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narzędzi 

fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i 

przygotowywania z nich roztworów roboczych; 

o Strefę czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi aparatury i 

aparatury, przeglądania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów 

operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do 

sterylizatorów, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji 

dokumentacji procesów sterylizacji; 

o Strefę sterylną, jałową przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych 

materiałów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom 

spoza szpitala.  

 

 

Rozwiązanie przestrzenne musi zapewniać ruch postępowy obrabianych materiałów od strefy 

brudnej do sterylnej.  

 

Wejście personelu centralnej sterylizatorni ze strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej 

powinno prowadzić przez śluzy umywalkowo - fartuchowe.   

Między strefą sterylną a ogólnodostępną szpitala należy urządzić pomieszczenie wydawania 

materiałów sterylnych.  
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Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, 

regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny być kompatybilne, zgodne z jednostką wsadu 

ustaloną przez Zamawiającego.  

Na terenie centralnej sterylizatorni między strefą brudną i pomieszczeniem wydawania należy 

zamontować przelotową myjnię-dezynfektor, przeznaczoną do mycia wózków i innych 

elementów transportowych. Dopuszcza się wykonanie w tym miejscu dwóch pomieszczeń: 

jednego do mycia i dezynfekcji manualnej (ręcznej) i drugiego do suszenia mytych sprzętów.  

 

Między strefą brudną i czystą instaluje się przelotowe myjnie-dezynfektory w liczbie i z 

wyposażeniem uzasadnionym, przewidzianym procesem technologicznym.  

 

W ścianie między strefą czystą i sterylną instaluje się sterylizatory przelotowe w liczbie i 

wielkości uzasadnionej przewidywanym procesem technologicznym, jednak nie mniej niż dwa 

sterylizatory.  

 

Stacja uzdatniania wody może być integralną częścią centralnej sterylizatorni lub może być 

zlokalizowana w odrębnym pomieszczeniu. 

 

W dużej mierze szybkie gojenie się rany pooperacyjnej i powrót pacjenta operowanego do 

zdrowia jest uwarunkowane odpowiednim, właściwym przygotowaniem instrumentarium do 

zabiegu operacyjnego. 

 

Podobnie jak w bloku operacyjnym, tak i w miejscu, w którym przygotowuje się narzędzia 

chirurgiczne, muszą obowiązywać podobne wymagania dotyczące jednokierunkowego ruchu 

personelu i jednokierunkowego ruchu sprzętu chirurgicznego. Drogi czyste nie mogą się 

krzyżować z drogami brudnymi. Musi być zachowana odrębność stref.  

 

Warunki architektoniczne zarówno centralnej, jak i podręcznej sterylizatorni powinny 

wymuszać jednokierunkowy obieg sprzętu i zachowanie poszczególnych stref przez 

odpowiedni układ pomieszczeń. Ma to duże znaczenie w profilaktyce zakażeń szpitalnych. 

 

Pierwsza bariera w walce z drobnoustrojami chorobotwórczymi znajduje się pomiędzy brudną 

strefą przyjmowania narzędzi a strefą czystą, w której odbywa się kontrola, sortowanie i 

pakowanie narzędzi chirurgicznych. Barierę stanowią przelotowe myjnie-dezynfektory o 
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wysokiej wydajności zmniejszające ryzyko zakażeń krzyżowych powodowanych przez 

personel. 

Druga barierę pomiędzy strefa czysta a magazynem artykułów jałowych stanowią 

autoklawy przelotowe. Użycie autoklawów przelotowych fizycznie oddziela personel 

pracujący w strefie czystej od personelu przebywającego w magazynie artykułów jałowych. 

W magazynie jałowych artykułów powinno być utrzymywane nadciśnienie powietrza 

(klimatyzacja), co zapobiega przedostaniu się kurzu do „jałowego” magazynu. Ponadto 

klimatyzacja wymusza jednokierunkowy ruch powietrza, pozwala utrzymywać stałą 

wilgotność powietrza oraz stałą temperaturę. W niektórych sterylizatorniach personel 

zatrudniony w poszczególnych strefach jest ubrany w odzież kolorem odpowiadającą 

strefom, np. w strefie brudnej personel nosi żółte ubranie i obuwie, w strefie czystej – 

niebieskie ubranie i obuwie, w strefie jałowej – zielone ubranie i obuwie.  

 

Do strefy czystej i jałowej sterylizatorni może wejść tylko ten, kto zmienił ubranie i obuwie. 

Przed wejściem do strefy jałowej oprócz zmiany odzieży ochronnej z niebieskiej na zieloną 

należy zdezynfekować ręce, założyć czapkę i maskę chirurgiczną. 

 

Wymagania odnośnie wykończenia ścian w centralnej sterylizatorni 

 

Strefa brudna 

Należy zastosować następujące warstwy ścienne: 

 Gipsowanie 

 Wodorozcieńczalny, akrylowy grunt pod tapetę 

Spoiwo: dyspersja akrylowa o gęstości 1500 kg/m2 

 Tapeta ( tkanina z włókna szklanego o wytrzymałości minimalnej na rozciąganie daN 

wg PN-75/B-04270 wzdłuż arkusza 70, w poprzek arkusza 60) klejona do podłoża 

przy pomocy wodorozcieńczalnego, akrylowego kleju o następujących parametrach 

technicznych: 

Spoiwo: dyspersja akrylowa o gęstości 1250 kg/m3 i lepkości 135 KU 

 Gruntowanie tapety wodorozcieńczalnym, akrylowym gruntem na tapetę 

Spoiwo: dyspersja akrylowa o gęstości 1500 kg/m2 

 Farba nawierzchniowa- wodorozcieńczalna, matowa, nieżółknąca, odporna na 

szorowanie: klasa 2 wg ISO 11998 o gęstości ok. 1,29-1,34 g/cm3 

Strefa czysta i sterylna 

Należy zastosować następujące warstwy ścienne: 
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 Szpachlowanie ścian przy pomocy wodorozcieńczalnej szpachlówki o 

jednorodnej masie w postaci pasty o następujących właściwościach 

- spoiwo: dyspersja syntetyczna 

- wypełniacz: lekki wypełniacz, biały dolomit 

- wielkość ziarna: maks. 0,15 mm 

- gęstość 1000kg/m3 

- współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej [ 5,02/ hmkg  ] ≤0,1 wg ZUAT-

15/VIII.06/2003 

- opór dyfuzyjny względny [m] ≤0,15 wg ZUAT-15/VIII.06/2003 

- przyczepność w stanie suchym [MPa] ≥0,3 wg PN-85/B-04500 

w stanie mokrym [MPa] ≥0,3 wg PN-85/B-04500 

 Gruntowanie pod tapetę lateksową, wodorozcieńczalną farbą podkładową o 

następujących właściwościach 

- gęstość [g/cm3] 1,15 ± 0,1 wg PN-EN ISO 2811-1:2002 

- zawartość substancji nielotnych [%] ≤ 65 wg PN-EN ISO 3251:2004 

- spoiwo: dyspersja akrylowa 

- lepkość: 140KU 

- zmywalność: 2000 cykli 

 Tapeta ( tkanina z włókna szklanego o wytrzymałości minimalnej na rozciąganie daN 

wg PN-75/B-04270 wzdłuż arkusza 70, w poprzek arkusza 60) klejona do podłoża 

przy pomocy wodorozcieńczalnego, akrylowego kleju o następujących parametrach 

technicznych: 

Spoiwo: dyspersja akrylowa o gęstości 1200 kg/m3 i lepkości 140 KU 

 Gruntowanie na tapetę lateksową, wodorozcieńczalną farbą podkładową o 

następujących właściwościach 

- gęstość [g/cm3] 1,15 ± 0,1 wg PN-EN ISO 2811-1:2002 

- zawartość substancji nielotnych [%] ≤ 65 wg PN-EN ISO 3251:2004 

- spoiwo: dyspersja akrylowa 

- lepkość: 140KU 

- zmywalność: 2000 cykli 

 Farba nawierzchniowa- wodorozcieńczalna, nawierzchniowa, lateksowa farba 

akrylowa  z półpołyskiem o następujących właściwościach: 

- spoiwo: dyspersja akrylowa 

- lepkość: 130KU 
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- zmywalność > 15 000 cykli 

- gęstość 1250 kg/m3 

 

Układ powłokowy w strefie czystej i sterylnej powinien spełniać następujące wymagane 

właściwości techniczne: 

- powłoka gładka 

- odporność barwy na światło sztuczne, stopień skali niebieskiej: ≥ 6 wg PN-ISO 105-

B02:1997 

- przyczepność do podłoża [MPa] w stanie suchym ≥ 0,2, w stanie po namoczeniu ≥ 0,01 

wg PN-85/B-04500 

- współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej powierzchniowej [ 5,02/ hmkg  ] ≤0,015 wg 

ZUAT-15/VIII.06/2003 

- odporność na zmywanie: wysoka-bez zniszczenia wg PN-EN 12956:2002 

- odporność na działanie środków spożywczych- nie pozostawiają plam 

- odporność na działanie środków dezynfekcyjnych- plamy całkowicie zmywalne  

 

 

Wymagania odnośnie wykończenia sufitów w centralnej sterylizatorni 

 

Strefa brudna: 

Sufit podwieszany z widoczną konstrukcją z płytami rozbieralnymi o wymiarach 600x600 

mm, grubości 15 mm i następujących właściwościach: 

 Odporność na wilgoć do 95 % RH 

 Absorpcja dźwięku wg DIN EN 11654 αw = 0,25 

 Odporność ogniowa do F 120 (wg DIN 4102), do REI 120 (wg DIN EN 13501-2) 

 Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1 

 Odbicie światła ok. 84 (wg ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

 

Strefa czysta i sterylna: 

Sufit podwieszany szczelny z widoczną konstrukcją z płytami rozbieralnymi o wymiarach 

600x600 mm , grubości 15 mm i następujących właściwościach: 

 Odporność na wilgoć do 95 % RH 

 Absorpcja dźwięku wg DIN EN 11654 αw = 0,15 

 Odporność ogniowa do F 120 (wg DIN 4102), do REI 120 (wg DIN EN 13501-2) 
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 Klasa materiału budowlanego B1 wg DIN 4102 

 Kolor biały, płyta nie igłowana 

 

 

 

Wymagania dla ścian działowych 

 

Ścianki działowe należy głównie projektować jako ścianki działowe murowane  z pustaków 

Porotherm.  

 

 W przypadku ścianek działowych w systemie suchej zabudowy, ścianki w 

pomieszczeniach mokrych należy wykonać  z płyt gipsowych GKBI, przy wymaganej 

izolacyjności ppoż ścianki gipsowe wykonane z płyt GKF (GKFI).  

 Konstrukcję, wypełnienie i opłytowanie dostosowane do wymogów użytkowych, 

ppoż. i formowych wymagań izolacyjności akustycznej. 

 Należy uwzględnić wykonanie przekładek izolacyjnych na styku z posadzką i 

podłożem betonowym.  

 Montować ściany zgodnie zaleceniami systemu, stosownie do wymaganej 

odporności ogniowej oraz przewidywanej klasy użytkowania pomieszczeń - 

odporność na uderzenia (przekrój i gęstość rozstawienia stelażu konstrukcyjnego 

ściany, ilość i grubość płyt, wypełnienie wełną). 

 

W przypadku ścianek działowych w systemie stg należy bezwzględnie zastosować tapetę z 

włókna szklanego o gładkiej fakturze. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy wymaganych wysokościach zastosować 

podwójną płytę gipsowo – kartonową zapobiegającą zwichrzeniu ścianki i utracie 

stateczności.   

 

Wymagania dla podłóg i posadzek 

 

 Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna 

być  dostosowana do grubości materiałów wykończeniowych posadzek. Należy kierować się 

zasadą  jednakowego poziomu wykończonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw 

konstrukcyjnych podłóg  i podkładu betonowego wykonać należy szczeliny dylatacyjne – 
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izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypełnione materiałem elastycznym np. 

styropianem (styki akustyczne) lub płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie 

grubości podkładu lub zmianie materiału wykończenia podłogi). Szczeliny przeciwskurczowe 

winny ograniczać  pola podkładu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy 

długości boku prostokąta nie przekraczającym 6m.  Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się  

wykonać przy  krawędziach ścian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie betonowym 

wykonane poprzez nacięcie ręczne lub mechaniczne sięgające głębokości 1/2 do 1/3 

głębokości podkładu. Po okresie dojrzewania podkładu szczeliny dylatacyjne należy wypełnić 

– żywicami epoksydowymi. 

 Na etapie realizacji  wykonawca winien wykonać projekt warsztatowy z planem 

dylatacji izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 W pomieszczeniach mokrych  (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na 

podłogach i ścianach, pod płytkami ceramicznymi  typu gres  należy wykonać  powłokową 

izolację przeciw wodną tak zwaną folię w płynie. 

 Przy wykonywaniu posadzek uwzględniona całość instalacji pod posadzkowych  

zgodnie z wytycznymi projektów branżowych. 

 Wszystkie posadzki wykonać należy jako anty poślizgowe. 

 Wszystkie posadzki zapewniać mają odporność na ścieranie jak dla obiektów 

użyteczności publicznej o intensywnej eksploatacji. 

Wymaga się aby wykładzina zastosowana w salach chorych i pomieszczeniach zabiegowych 

spełniała następujące warunki: 

 

Rodzaj wykładziny Homogeniczna 

Grubość wykładziny 2,0 mm 

Trudnopalność wg EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 

Antypoślizgowość wg EN 13893 Klasa DS 

Klasa ścieralności wg EN 649 Grupa T 

 

Proponuje się wykonanie wykładzin termozgrzewalnych typu Mystique firmy Polyflor lub 

innych ale o porównywalnych parametrach.   

 

W salach operacyjnych i strefie sterylnej centralnej sterylizatorni należy zaprojektować i 

wykonać wykładzinę o parametrach jak poniżej:  
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Rodzaj wykładziny Homogeniczna 

Grubość wykładziny 2,0 mm 

Trudnopalność wg EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 

Odporność ogniowa  B1 

Antypoślizgowość wg EN 13893 Klasa DS 

Klasa ścieralności wg EN 649 Grupa T 

Antystatyczność DIN 51953  104-106Ohm 

Odporność na kółka np. foteli DIN EN 425 Tak  

Odporność chemiczna  Bardzo odporna  

 

Proponuje się zaprojektowanie i wykonanie wykładziny termozgrzewalnej w płytkach LG 

Control Tile lub innej o porównywalnych parametrach. 

 

 Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 

- wytrzymałość (klasa B12- B15) 

- grubość minimum 5 cm 

- prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni) 

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144 

 Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację 

przeciw wilgoci 

 Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%. Musi to zostać sprawdzone 

odpowiednim miernikiem. 

 Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od 

tłuszczów, zanieczyszczeń i mleczka cementowego 

Przygotowując podłoże: 

 Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 

powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długość 1m nie powinny przekraczać 

2-3mm. 

 Większe ubytki należy zaszpachlować. 

 Podłoża porowate należy przeszlifować. 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 

wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący tego samego producenta co masa. 

Powierzchnia musi zostać przeszlifowana celem uzyskania idealnej powierzchni gładkiej.  

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
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Należy pamiętać o wyłogach na ściany wysokości co najmniej 10 cm. 

Na styku posadzki i ściany należy zastosować listwy formujące 

W pomieszczeniach mokrych należy zastosować na posadzki płytki posadzkowe 

antypoślizgowe. 

 

Wymagania dla robót tynkarskich i malarskich 

 

 Ściany gipsowo kartonowe – powierzchnie  szpachlowane z zastosowaniem tapety z 

włókna szklanego- całość prac wykonana ma być w technologii jednego producenta. 

 Tynk i gładź powinny odpowiadać wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109. Grupa 

zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. 

Przed rozpoczęciem wykonywania tynków należy przeprowadzić kontrolę 

przygotowania podłoża, zakończenia robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenia ościeżnic 

drzwiowych, okiennych. 

Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być 

wyrównane tynkiem podkładowym, lub naprawić zaprawą. 

Przy wykonywaniu tynków suchych mieszanek należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża, oraz 

sposobu i warunków nakładania. 

Tynki powinny być wykonane przy temperaturze otoczenia i podłoża w trakcie 

wykonywania prac i przez następne 2 dni wyższej niż +5ºC do 25ºC. 

W trakcie wysychania materiału zaleca się lekkie wietrzenie pomieszczeń. 

Świeże tynki chronić przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i 

opadami atmosferycznymi. 

W pomieszczeniach czystych i sterylnych wymagających dezynfekcji należy 

zaprojektować i wykonać powłoki malarskie odporne na mycie i szorowanie środkami 

dezynfekcyjnymi. 

Ściany należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnicami. 

Zamawiający wymaga, aby funkcje odbojnic pełniły pasy szerokości około 60 cm z 

wykładziny termozgrzewalnej – odpowiednik wykładziny podłogowej o odpowiedniej 

kolorystyce. 

 

 

Wykończenie sal operacyjnych w zakresie ścian, sufitów i stolarki: 
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W salach operacyjnych, sali wybudzeń,  przygotowania lekarzy oraz przygotowania 

pacjenta należy zastosować prefabrykowany system ścianek systemowych i sufitów 

przeznaczony do zabudowy wewnętrznej pomieszczeń typu bloki operacyjne, sale chorych 

(OIOM) składający się z konstrukcji nośnych oraz montowanych do nich paneli 

wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.   

 

Należy zastosować wysokiej jakości panele systemowe ze stali ocynkowanej dostarczane 

wraz z montażem przez firmę wyspecjalizowaną w wyposażaniu bloków operacyjnych. 

 

Duża precyzja montażu i prefabrykacja powinna wykluczać stosowanie silikonu jako 

uszczelnień. 

 

System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczeń według indywidualnej 

dokumentacji technicznej wyrobu. 

 

Wybrana firma specjalistyczna musi wykonać szczegółowe rysunki zabudowy pomieszczenia 

z rozmieszczeniem wyposażenia wbudowanego w system ścienny i sufitowy. 

 

Rysunki zabudowy powinny być opracowane na podstawie rysunków branżowych instalacji 

elektrycznej, wod-kan, gazów medycznych, klimatyzacji itp. 

 

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (połączenia, naroża sal) muszą być 

wykonane w skali 1:10 i przesłane do podmiotu nadzorującego budowę. Realizacja może 

nastąpić po ostatecznej konsultacji i akceptacji rysunków zabudowy poszczególnych sal. 

 

Kontrola jakości wykonania zabudowy powinna być przeprowadzona w zakresie zgodności 

rysunków zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej. 

 

System zabudowy powinien posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności oraz 

certyfikaty producenta. 

  

Podział na etapy pracy: montaż konstrukcji nośnych oraz montaż systemu panelowego i 

wyposażenia sali ułatwia prace branżom klimatyzacji, elektryki, gazów medycznych  
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System musi umożliwiać  demontaż pojedynczych paneli ściennych i sufitowych bez ich 

uszkodzenia w celu dotarcia do mediów umieszczonych wewnątrz ściany i sufitów 

podwieszanych. 

 

System budowy ścianek musi umożliwiać łatwą i szybką modyfikację zabudowy 

pomieszczenia 

 

System zabudowy musi spełniać wymogi odnośnie przepisów ochrony radiologicznej, izolacji 

akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

WYKONANIE ŚCIAN 

 

Prefabrykowane elementy tworzące ścianę: 

a) wsporniki profilowane   

b) szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U 

c) panele ścienne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 

d) panele ścienne  narożne 

 

a) wsporniki profilowane 

- Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej montowane pionowo w odległości max co 

600 mm.  

 

- Standardowe grubości ścian 100, 150 oraz 200 mm w zależności od potrzeb związanych z 

wyposażeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazów medycznych itp. Grubsze ściany 

wykonywane są jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunięciem wewnątrz wypełnione 

materiałem izolacyjnym (daje to możliwość budowy ścian o niestandardowej grubości). 

 

- Wysokość konstrukcji nośnej dostosowana do wysokości stropu.  

 

- Konstrukcja musi umożliwiać przeprowadzenie instalacji medycznej w poziomie i pionie na 

miejscu budowy.  

Instalacja elektryczna poprowadzona wewnątrz ściany – gniazda, przełączniki montowane 

szczelnie na panelu ściennym.   

 

b) szyna podłogowa i sufitowa 
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- Szyny wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej grubości min. 1 mm mocowane do 

podłoża i stropu 

- Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji nośnej 

- Szyna podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki. 

- Ochrona radiologiczna ścian dla ściany: 

dwupanelowej Pb = 0,4 mm 

jednopanelowej Pb = 0,2 mm 

W przypadku wyższych wymogów ochrony radiologicznej  ochrona musi być osiągnięta 

poprzez wklejenie w spodnią część paneli oraz konstrukcji nośnej odpowiedniej grubości 

warstwy ołowiu 

- Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego 

instalowane są przewody do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do 

jednego miejsca zbiorczego potencjałów. 

 

c) panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo 

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha 

posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie 

krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na 

konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o 

grubości min. 12 mm. 

wymagania odnośnie zastosowanego materiału - stal ST3 ocynkowana grubość blachy 1 mm 

do wysokości 1 m stal kwasoodporna w gat. 304. szlifowana. 

 

-Izolacja akustyczna dla ścianki z paneli ściennych grubości 13,5 mm  Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -

8) dB. Należy przedstawić dokument potwierdzający nie starszy niż 36 miesięcy 

 

- wykończenie panelu ze stali, materiał odporny na środki dezynfekcyjne stosowane 

powszechnie do dezynfekcji bloków operacyjnych, sal chorych. 

 

- Panel lakierowany proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, 

które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii 

zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed 

gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.  
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Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem - certyfikatem. Po montażu sali należy 

dostarczyć Zamawiającemu wyniki badania próbek paneli użytych do zabudowy 

potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian.  

 

- Dopuszcza się wykonanie panela z dwóch łączonych części. Wymiar poszczególnych części 

do uzgodnienia z Zamawiającym. 

   

- Konstrukcja panelu musi umożliwiać późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panelu w 

celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie. 

 

- Panele ścienne ze stali montowane na konstrukcji. Konstrukcja – wsporniki profilowane ze 

stali ocynkowanej umożliwiające rozprowadzanie gazów medycznych, elektryki, kanalizacji 

wewnątrz ściany. 

 

- Pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) są formowane z jednego elementu. Dzięki 

możliwości gięcia blachy wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń  

w narożach. 

 

- Fugi między panelami wykonane z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej z 

dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. 

Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami 

i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką 

okrężnicy i legionellą. 

Uwaga! Wyklucza się zastosowanie silikonu jako połączeń między panelami. 

 

- Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, 

wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. 

 

- Powierzchnia paneli musi rozpraszać wiązkę lasera. 

 

- Panele ścienne, w których występują przeszklenia muszą być zintegrowane z powierzchnią 

szyby tworząc gładką powierzchnię.  

 

 

d) panele ścienne narożne 
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- panele ścienne narożne wewnętrzne i zewnętrzne wykonane jako jeden element narożny 

(Uwaga! Nie dopuszcza się łączenia narożników z dwóch oddzielnych elementów), panele 

demontowane. 

- Panel lakierowany proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, 

które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii 

zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed 

gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.  

Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem - certyfikatem. Po montażu sali należy 

dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek paneli użytych do zabudowy 

potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian.  

 

- Dopuszcza się wykonanie panela z dwóch łączonych części. Wymiar poszczególnych części 

do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

ELEMENTY WMONTOWANE W ŚCIANĘ: 

 

a) negatoskopy 

b) zegary elektroniczne 

c) myjnie dla lekarzy 

 

a) negatoskopy 

- wysokiej częstotliwości 

- oprawa za stali nierdzewnej 

- bardzo szybki zapłon świetlówek, 

- praca całkowicie pozbawiona efektu migotania  

- regulacja wielkości ekranu 

- płynna regulacja luminacji w zakresie 5 – 100% wartości maksymalnej ok. 21.000 lx 

- niski pobór mocy i mała emisja ciepła, 

- powierzchnia przeglądarki zintegrowana z powierzchnią paneli 

- wymiar minimum 430x800 

- dodatkowa uszczelka pomiędzy negatoskopem a powierzchnią panelu 

 

b) zegar elektroniczny 

 wbudowany w panel ścienny i zlicowany z jego powierzchnią,  w ramce ze stali nierdzewnej, 
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Zegar sterowany automatycznie drogą radiową. 

 

c) myjnia dla lekarzy  

 - wykonane w całości ze stali chromowo-niklowej o symbolu 0H18N9  

 

- koryto myjące profilowane z wysuniętym do góry panelem tylnym naściennym wykonanym 

ze stali chromowo-niklowej 0H18N9 stanowiącym integralną część zespołu myjącego. Całość 

szlifowana ziarnem 240     

- gotowe podłączenia wodne i elektryczne 

- baterie do podaży wody i mydła z powłoką chromową sterowane optoelektronicznie 

montowane do panelu naściennego myjki: 

- elektronika z czujnikiem na podczerwień 

- zasilanie baterią litową lub z gniazda 220 V 

- wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. 

- pokrętło z wyborem temperatury z blokadą bezpieczeństwa pomiędzy 35ºC i 45ºC 

- możliwość ustawienia momentu otwarcia i zamknięcia zaworów  

- na tylnej ścianie powinny znajdować się dozowniki  płynu dezynfekującego, 

zdejmowany panel czołowy, stanowiący otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-

niklowej materiał Stal chromowo niklowa 0H18N9. 

- minimalna szerokość pojedynczego stanowiska 750 mm 

 

- instalacja wod-kan umieszczona wewnątrz zespołu myjącego doprowadzająca i 

odprowadzająca wodę do baterii 

 

 WYKONANIE SUFITÓW  

 

System sufitowy dla bloków operacyjnych jest spójnym i  konsekwentnym uzupełnieniem 

modułowego systemu ściennego. Moduły kasetonów o wymiarach 600 x 600 mm są 

dostosowane do odległości między osiami elementów rastra systemu ściennego i mogą być 

zdejmowane pojedynczo.   

 

Prefabrykowane elementy tworzące zabudowę sufitową: 

a) konstrukcja 
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b) panele sufitowe 

c) panele sufitowe gięte 

d) oprawy oświetleniowe 

 

a) konstrukcja 

- Konstrukcja dolna składa się z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych 

i poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów 

mocujących z noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.  Pręty z 

noniuszem są montowane na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie 

punktów zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz 

uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji 

podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe są podtrzymywane za 

pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony 

gwarantują równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż 

kasetonów. 

 

b) panele sufitowe 

-  Panele sufitowe wykonane z wysokiej jakości stali ST3 ocynkowanej. Panele lakierowane 

proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w 

powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro 

godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym 

odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.  

 

-  Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600x600 mm  

 

- Zabudowa sufitowa tworzy powierzchnię szczelną. Uszczelnienia miedzy panelami 

wykonane z antybakteryjnej uszczelki lub antygrzybiczego odpornego na pleśń silikonu.  

 

- Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo. 

 

c) panele sufitowe gięte 

- Przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych 

 

- Panele sufitowe wykonane z wysokiej jakości stali ST3 ocynkowanej. Panele lakierowane 

proszkowo kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce 
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paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną 

ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym 

na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. 

 
 

 

WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH SYSTEMOWYCH 

a) ościeżnica 

b) skrzydło drzwiowe 

c) mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych 

d) okucie dla drzwi przesuwnych 

e) automatyka do drzwi przesuwnych 

f) dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych 

 

 

a) ościeżnica 

- zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego 

- powinna być montowana bez widocznych mocowań do ściany 

- wykonana  ze stali chromowo-niklowej w gatunku 304 szlifowanej ziarnem 240  

- grubość ościeżnicy minimum 1,5  mm  

- na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie 

domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydła drzwiowego w celu zapewnienia 

szczelności drzwi  

- Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego 

instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest 

doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

 

 

b) skrzydło drzwiowe 

- wykonane w technologii warstwowej składającej się z odpornej na uderzenia konstrukcji w 

kształcie  plastra miodu licowanej stalą chromowo-niklową w gatunku 304 szlifowanej 

ziarnem 240  

- Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi 

- Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający 

o szerokości 35 mm dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje 

zamykane drzwi 
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- Spodnia część skrzydła wyposażona w profil prowadzący w kształcie litery U, schowany w 

skrzydle drzwiowym, wykonany z aluminium  

 

 

c) mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych 

- Mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych powinien być wykonany z 

wytłaczanego aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie 

łożyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze 

ślizgaczami współpracującymi, w celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. 

- Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący. 

- Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem 

drzwiowym a podłożem  

 

Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego 

instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest 

doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

 

 

d)  okucie dla drzwi przesuwnych 

- pochwyty długości min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej w gatunku 304 

 

e) automatyka do drzwi przesuwnych 

automatyka powinna spełniać następujące wymogi: 

- regulowana szybkość ruchu 

- regulowana szerokość otwarcia – przyciski sterujące  (2 szt.) montowane na ścianie 

  

- mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania  

- redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi 

- sterownik optyczny kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu 

w momencie zauważenia przeszkody 

- możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia . 

 

- możliwość programowania siły docisku drzwi 

 

- parametry prądu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A 
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Automatyka typu Dorma 

 

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą bezdotykowego 

sensorycznego czujnika montowanego na ścianie.  Zbliżenie dłoni do dowolnej części 

czujnika powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Czujniki zamontowane po dwóch 

stronach drzwi. Miejsce montażu czujników na ścianie według wskazówek architekta.  

 

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną 

wykonaną ze stali chromowo-niklowej  

 

- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów 

 

f) dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych 

 

okno obserwacyjne w drzwiach: 

wymiar fi 600mm 

okno szklone podwójnym szkłem bezpiecznym, szyba dokładnie zlicowana z powierzchnią 

drzwi bez dodatkowych obręczy mocujących. 

 

WYKONANIE DRZWI UCHYLNYCH SYTEMOWYCH 

 

DRZWI UCHYLNE 

 

a) ościeżnica 

b) skrzydło drzwiowe 

c) okucie dla drzwi uchylnych 

d) automatyka do drzwi uchylnych 

e) dodatkowe wyposażenie drzwi uchylnych 

 

a) ościeżnica 

- zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego 

powinna być montowana bez widocznych mocowań do ściany 

 

- wykonana  ze stali chromowo-niklowej w gatunku 304 szlifowanej ziarnem 240  
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- grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm  

 

- Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego 

instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest 

doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

 

b) skrzydło drzwiowe 

wykonane w technologii warstwowej składającej się z odpornej na uderzenia konstrukcji w 

kształcie  plastra miodu licowanej stalą chromowo-niklową w gatunku 304 szlifowanej 

ziarnem 240  

 

- Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi 

 

- Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający  

dociskany do zewnętrznej części ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi 

 

 

c) okucie dla drzwi uchylnych 

- pochwyty długości min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej w gatunku 304 

 

 

d) automatyka do drzwi uchylnych 

automatyka powinna spełniać następujące wymogi 

 

- regulowana szybkość ruchu 

- płynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego 

- max. kąt  otwarcia 115˚ 

- mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania 

- redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi 

- parametry prądu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A 

 

Automatyka typu Dorma  

 

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą bezdotykowego 

sensorycznego czujnika montowanego na ścianie.  Zbliżenie dłoni do dowolnej części 
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czujnika powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Czujniki zamontowane po dwóch 

stronach drzwi. Miejsce montażu czujników na ścianie według wskazówek architekta. 

 

 

e) dodatkowe wyposażenie drzwi uchylnych 

 

okno obserwacyjne w drzwiach 

wymiar fi 600mm, okno szklone podwójnym szkłem bezpiecznym, szyba dokładnie zlicowana 

z powierzchnią drzwi bez dodatkowych obręczy mocujących. 

 

Wymagania ogólne: 

Stolarka drzwiowa ze stali kwasoodpornej w zakresie pomieszczeń Sal operacyjnych, 

sal przygotowań lekarzy oraz przygotowań pacjentów. Automatyka w drzwiach zamontowana 

na przejściach z sal pobocznych (lekarzy, pacjenta) na  salę operacyjną. Drzwi od strony 

korytarzy wyposażone w samozamykacz.  

 

 

Węzły higieniczno – sanitarne 

 

Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć do wysokości co 

najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.  

W miejscach występowania umywalek, zlewów należy wykonać fartuszek z płytek o 

wymiarach min. 1,6m x 1,6 m. 

Posadzka łazienki, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa 

i antypoślizgowa. 

Drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej 

szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o 

sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.  

Wymaga się, aby w salach chorych na oddziale ortopedii oraz częściowo na oddziale 

chirurgii zamiast brodzików wykonać posadzkę ze spadkiem w wpustem podłogowym  

Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość 

pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 

0,9 m oraz być wyposażona co najmniej w  wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, 

powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i 
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powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą 

również funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie 

ustępowej. 

Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej 

kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej 

lub niższej kondygnacji. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla 

kobiet i mężczyzn. 

Odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu 

nie może być większa niż 75 m. 

Ustępy ogólnodostępne powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. 

W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:  

1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w 

których mogą być instalowane tylko umywalki,  

2) drzwi wejściowe do przedsionka o szerokości co najmniej 0,9 m,  

3) drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych o szerokości co najmniej 0,9 m, 

otwierane na zewnątrz, 

4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą 

wysokość pomieszczenia,  

5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 0,9 

m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad 

podłogą 0,15 m,  

6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do 

węża w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, 

7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a 

w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 

 

W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej 

jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane 

dla tych osób przez:  

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,  

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i 

umywalki,  

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 
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Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka 

oddzielającego od komunikacji ogólnej. 

W budynku zapewnić należy co najmniej 1 umywalkę na 20 osób, co najmniej 1 miskę 

ustępową na 20 kobiet i co najmniej 1 miskę ustępową i 1 pisuar na 30 mężczyzn.  

Wszystkie łazienki dla niepełnosprawnych musza być wyposażone w poręcze i pochwyty dla 

niepełnosprawnych. 

 

Wymagania dla stolarki 

 

 Szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, powinna 

wynosić co najmniej 1,1 m. 

 W przypadku konieczności stosowania drzwi szerszych niż określone wyżej, w 

szczególności w przypadku pracowni rentgenowskich lub ciągów komunikacyjnych, 

należy stosować drzwi co najmniej półtoraskrzydłowe, z tym że część szersza 

powinna mierzyć co najmniej 1,1 m. 

 W zakładzie opieki zdrowotnej mogą być instalowane drzwi przesuwne, obrotowe 

oraz wahadłowe przezierne, pod warunkiem spełnienia wymagania prawa 

budowlanego w zakresie przepisów o drogach ewakuacyjnych. 

 Konstrukcja drzwi przesuwnych powinna zapewniać ich szczelność oraz umożliwiać 

dezynfekcję drzwi wraz z prowadnicami. 

 

Wymaga się aby drzwi do sal chorych, gabinetów zabiegów oraz innych pomieszczeń 

dostępnych z korytarza ogólnodostępnego zaprojektować i wykonać jako aluminiowe- 

białe lub kolorowe w zależności od wymagań użytkownika.  

Drzwi do pomieszczeń sekretariatów oraz pomieszczeń ordynatorów i pielęgniarek 

oddziałowych należy wykonać w systemie drzwi Porta o odporności akustycznej 32 

db, ościeżnica regulowana. 

Dopuszcza się aby drzwi do łazienek zostały wykonane jako drzwi płycinowe np. 

Porta Decor lub równoważne. 

 

Uwaga: stolarka okienna na salach chorych musi zostać  wyposażona w zamki 

zamontowane w klamkach chroniące przed otwieraniem okien przez osoby 

nieupoważnione.  
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INSTALACJE 

 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji  

Stan obecny: 

Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać szczegółową 

inwentaryzację instalacji wentylacji grawitacyjnej obsługującej pomieszczenia 

kondygnacji parteru i pierwszego pietra oraz uwzględnić w projekcie ewentualne 

uporządkowanie istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej.  

Należy przewidzieć zarówno w projekcie jak i wykonawstwie wszystkie prace konieczne do 

wykonania na wyremontowanych już kondygnacjach celem prowadzenia nowych pionów 

instalacyjnych i ich obudowy.  

 

Do wykonania: 

- wentylacja mechaniczna nawiewno–wywiewnej dla części obiektu będącego 

przedmiotem opracowania, 

- wentylacja grawitacyjna dla części obiektu będącego przedmiotem opracowania, 

- klimatyzacja w pomieszczeniach wymaganych odrębnymi przepisami 

 

Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach pomocniczych, 

administracyjnych, salach chorych, itp. We wszystkich pozostałych pomieszczeniach musi 

być zastosowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w zależności od rodzaju 

pomieszczenia. 

Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej: poprzez sieć kanałów nawiewnych i 

wywiewnych zasilających nawiewniki i wywiewniki; ciągi nawiewne i wywiewne wentylacji 

mechanicznej za wyjątkiem instalacji wywiewnych z sanitariatów współpracować będą z 

centralami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi nawiewno – wywiewnymi. 

 Praca całkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie. Indywidualny wywiew 

powietrza przewidzieć z sanitariatów. Wentylatornie: na poziomie czwartej kondygnacji. 

Przewody wentylacji mechanicznej wykonać np. z blachy stalowej ocynkowanej (spiro, 

prostokątne A/I, flex), łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej gumy – z materiałów 

niepalnych.  

Wentylatory i silniki napędu elektrycznego należy przewidzieć w wykonaniu 

cichobieżnym.  
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Zalecane parametry powietrza w pomieszczeniach- stałe cały rok :  22 °C , wilgotność 55%. 

Dopuszczalna tolerancja: 

 zima lato 

Temperatura w pomieszczeniu   

(w ° C) 

20-22 23-26 

Optymalny zakres wilgotności 

względnej (w %) 

40-60 40-60 

Minimalna wilgotność względna  

(w °C) 

30 - 

maksymalna prędkość powietrza  

(w m/s) 

0,2 0,3 

 

Temperatura przegród budowlanych powinna być zbliżona do temperatury wewnątrz 

pomieszczenia. 

Wymagana minimalna ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia: 20-

60 m3 na godzinę na osobę w zależności od funkcji i pojemności. Maksymalną ilość 

potrzebnego powietrza w pomieszczeniu wyliczyć na etapie projektowania wg wzoru: 

maksymalna ilość powietrza = kubatura pomieszczenia (m3) x naturalna krotność wymian w 

pomieszczeniu (1/h). 

Powietrze poddać należy dodatkowej obróbce w centrali klimatyzacyjnej wyposażonej 

w nawilżacz i osuszacz (klimatyzacja pełna). Wskazany odzysk energii z powietrza zużytego i 

przekazanie jej powietrzu świeżemu (rekuperacja).  

Doboru urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych należy dokonać z uwzględnieniem 

komfortu akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy 

włączonych wszystkich urządzeniach nie mogą wytwarzać hałasu o poziomie wyższym niż  35 

dB . 

 

Zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych: 

 

Wymagan

y poziom 

hałasu 

dB/a 

prędkości powietrza zalecane i maksymalne (w m/s) 

przewód przy 

wentylatorze 

przewód główny lub 

rozprowadzający 

przewód odgałęzienia 

w pobliżu nawiewnika 
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 zaleca

ny 

maksymal

ny 

zaleca

ny 

maksymal

ny 

zaleca

ny 

maksymal

ny 

niski 

poniżej 30 

8 10 4-5 6 3-4 5 

normalny 

30-33 

9 12 4-5 6 4-5 6 

głośny 

33-35 

9 12 5-7 8 5-6 7 

wyrzutnie 

powietrza 

- - 4 5,6 - - 

czerpnie 

powietrza 

- - 2,5 4,5-6 - - 

filtry 

powietrza 

- - 1,5 2 - - 

nagrzewni

ce 

- - 2,5 3 - - 

 

Projektując instalacje wentylacji należy zwrócić uwagę również na klasę czystości 

pomieszczeń. W „Wytycznych do projektowania szpitali ogólnych” zostały zdefiniowane trzy 

klasy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń szpitalnych. 

 

Klasy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń szpitalnych  

 

Klasa czystości pomieszczeń Dopuszczalna ilość JTK/m3 powietrza 

I klasa 

(pomieszczenia o najwyższej możliwej 

aseptyce, minimalny poziom 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego) 

70 

II klasa 

(pomieszczenia o niskim poziomie 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego) 

300 

III klasa 

(pomieszczenia o normalnym poziomie 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego) 

700 
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Do III klasy czystości pomieszczeń zalicza się:  

 sale zabiegowo - operacyjne i sale gipsu w oddziale pomocy doraźnej,  

 centralne sterylizatornie - część „czysta”,  

 centralne sterylizatornie - część „brudna”,  

 sale RTG,  

 sterownie RTG,  

 pracownie diagnostyki laboratoryjnej,  

 pokoje aparaturowe,  

 izby recepturowe,  

 zmywalnie szkła,  

 centralne stacje łóżek, część „czysta”,  

 centralne stacje łóżek, część „brudna”,  

 szatnie personelu,  

 sale gimnastyczne, 

 sale wykładowe,  

 sale konferencyjne,  

 magazyny materiałów łatwozapalnych,  

 pomieszczenia maszynowni dźwigów, wentylatorowni, węzłów cieplnych itp. 

 

Projektując instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach szpitalnych należy 

zwrócić szczególną uwagę na to iż, mają one za zadanie nie tylko stworzenie właściwego 

(cieplno-wilgotnościowego) mikroklimatu dla przebywających osób (personelu medycznego i 

pacjentów), lecz jednocześnie mają zapewnić odpowiednią czystość powietrza poprzez 

asymilację i odprowadzenie wydzielających się zanieczyszczeń mikrobiologicznych, gazowych 

i pyłowych. Jedynie właściwe uzdatnienie w centralach klimatyzacyjnych nawiewanego 

powietrza, jego oczyszczenie przy pomocy wielostopniowego systemu filtracji i prawidłowy 

rozdział w obsługiwanych pomieszczeniach oraz stworzenie i utrzymanie odpowiedniego 

układu ciśnienia powietrza w salach, pozwalają na otrzymanie wymaganych parametrów 

powietrza wewnętrznego, zmniejszając jednocześnie ryzyko występowania zakażeń 

wewnątrzszpitalnych wywołanych również przez zanieczyszczone środowisko powietrzne.  

Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji 

mechanicznej lub klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania 

określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach  w sprawie dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem 
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do wentylowanych pomieszczeń, z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w 

pomieszczeniu. 

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób 

mechaniczny lub klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i prędkość 

ruchu powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą 

dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. 

 

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastuktury, w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

czerpnie powietrza powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak 

najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.  

Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo 

napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z 

chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.  

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych 

kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w 

rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, 

miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł 

zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od 

poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.  

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna 

krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której 

są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek 

kanalizacyjnych. 

Wyrzutnie powietrza w szpitalach musza być umieszczone na wysokości wynoszącej 

co najmniej 3,0 m od poziomu terenu, daleko od drzwi, użytkowanych obszarów i 

otwieranych okien.  

Wyrzutnie powietrza powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i 

działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie 

wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi 

w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.  

Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na 

dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której 

wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii oznaczającej najwyższe punkty 
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wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, 

mierząc w rzucie poziomym.  

Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgoda 

i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.  

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia 

wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie 

poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co 

najmniej 1 m ponad czerpnia.  

Podczas projektowania wyrzutni należy zwrócić uwagę na przeważające kierunki i 

prędkość wiatru, sąsiadujące budynki i związane z nimi, możliwe do przewidywania, 

zakłócenia ruchy powietrza. Przy pojawieniu się większych trudności związanych z wyborem 

miejsca usytuowania wyrzutni, zaleca się wykonanie badań w tunelu aerodynamicznym lub 

przeprowadzenie dokładnej analizy w oparciu o modelowanie komputerowe.  

Ogólnie zaleca się, aby zanieczyszczone powietrze było usuwane pionowo do góry z 

prędkością 1,5 razy większą od prędkości wiatru 

 

 W węzłach higieniczno – sanitarnych załączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem 

światła. 

 

W pomieszczeniach w związku z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji 

mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej 

wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej 

pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu. 

 

Zalecane wielopoziomowe cyfrowe sterowanie systemem z możliwością centralnego i 

indywidualnego sterowania. Sterowanie centralne i regulacja układami z punktu rozdzielczo – 

dyspozycyjnego.  

 

Dla obudowy zewnętrznych elementów instalacji w postaci ślusarki aluminiowej, okien, 

wyrzutni i czerpni instalacyjnych oraz obudów zewnętrznych należy stosować uszczelnienia 

przeciwwiatrowe.   

Świetliki i klapy oraz zawory upustowe winny posiadać kołnierze przeciwwiatrowe i 

przeciwśniegowe. Elementy instalacyjne typu wywiewki, czerpnie i wyrzutnie, wentylatory, 

centrale (elementy do których musi być zapewniony dostęp) należy zabezpieczyć przed 

zasypaniem śniegiem – kołnierze. Zewnętrzne kratki wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie 
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otwory przelewowe, obróbki blacharskie itp. należy zabezpieczyć siatką przeciw owadom – 

ptakom. Stosowane zabezpieczenia nie powinny zawężać – ograniczać  wymaganych 

wielkości czynnych otworów. 

 

Dla montowanych urządzeń typu wentylatory, centrale, urządzenia technologiczne, pompy, 

szafki itp., których praca może powodować powstawania drgań, należy stosować przekładki 

izolacyjne. 

Instalacje wentylacyjne powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem 

wymogów ppoż., w tym m.in.: automatyczne wyłączanie się w przypadku pożaru i 

zamykania w kanałach wentylacyjnych.  

Szachty instalacyjne należy obudować ogniowo, a przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać z uwzględnieniem grubości izolacji ogniowej lub termicznej. Wykonać 

posadowienie dla agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych – na cokołach i 

wibroizolatorach. Wykonać konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne oraz pod 

wyrzutnie powietrza. Maszynownię wentylacyjną i chłodniczą wytłumić akustycznie. 

 

 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla bloku operacyjnego:  

 

 
Mimo, że w sali operacyjnej podstawowym źródłem ciepła jest oświetlenie 

elektryczne, a przede wszystkim bezcieniowe lampy operacyjne zawieszone nad stołem 

operacyjny, w bilansie cieplnym należy uwzględnić ciepło jawne oraz ciepło utajone 

(oddawane w postaci wilgoci), pochodzące od przebywających w pomieszczeniu ludzi, a 

także ciepło wydzielane przez aparaturę medyczną. 

 

Wielkość zysków ciepła i wilgoci pochodzących od ludzi zależy od:  

 rodzaju wykonywane pracy (aktywności fizycznej), 

 temperatury otaczającego powietrza 

 

Ciepło wydzielane przez ludzi składa się z: 

 ciepła jawnego oddawanego na drodze konwekcji i promieniowania 

 ciepła utajonego, oddawanego w wyniku oddychania i parowania skóry, w postaci 

pary wodnej. 
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W tabelach podano wartości ciepła jawnego i pary wodnej wydzielanych przez 

mężczyznę, odniesione do temperatury powietrza wewnętrznego zalecanej dla sal 

operacyjnych oraz dla różnych typów aktywności. Wartości te zostały opracowane dla 

wilgotności względnej powietrza 30-80% i są określone dla mężczyzn o wadze 70 kg i 

wzroście 1,75 m. Dla kobiet należy wartości z tabel zmniejszyć o 20%, a dla dzieci o 20 ÷ 

40% (zależnie od wieku). Dla pomieszczeń, w których przebywają jednocześnie kobiety i 

mężczyźni, i trudno jest ustalić dokładnie liczbę osób danej płci, należy zmniejszyć podane 

wartości o 10  

 

Zyski ciepła od ludzi można przeliczyć z zależności  

 

][WqnQ jL   

  

gdzie: 

φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia φ=0,4÷1,0), 

n – liczba osób przebywających w danym pomieszczeniu, 

qj – ciepło jawne oddawane przez człowieka przy danej temperaturze powietrza 

wewnętrznego i danej aktywności (Tab. 1), W/os. 

 

Zyski pary wodnej od ludzi określa się ze wzoru  

 

]/[ hgwnW jL   

 

gdzie: 

φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia φ=0,4÷1,0), 

n – liczba osób przebywających w danym pomieszczeniu, 

qj – ilość pary wodnej oddawanej przez człowieka przy danej temperaturze powietrza 

wewnętrznego i danej aktywności (Tab. 2), g/(h os.). 

 

 

Jednostkowe zyski ciepła w [W/os.] pochodzące od ludzi znajdujących się w sali operacyjnej  
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Personel 

medyczny lub 

pacjent 

Aktywność 

fizyczna 

Temperatura powietrza wewnętrznego, ºC 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Chirurg 

Asystent chirurga 

Duża 163 155 146 138 130 122 114 106 98 

Asystent chirurga 

Pielęgniarka 

operacyjna 

Umiarkowanie 

duża 

119 113 107 100 93 86 79 72 65 

Średnia 113 108 102 96 90 84 77 71 65 

Anestezjolog Lekka 106 101 94 92 87 82 76 71 65 

Pacjent Odpoczynek 90 87 85 82 79 76 72 68 64 

 

Jednostkowe zyski wilgoci w [g/(h·os.)] pochodzące od ludzi znajdujących się w sali 

operacyjnej  

 

Personel 

medyczny lub 

pacjent 

Aktywność 

fizyczna 

Temperatura powietrza wewnętrznego, ºC 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Chirurg 

Asystent chirurga 

Duża 218 230 243 256 268 280 292 305 316 

Asystent chirurga 

Pielęgniarka 

operacyjna 

Umiarkowanie 

duża 

110 119 129 139 149 160 171 182 193 

Średnia 92 100 109 119 128 137 147 157 167 

Anestezjolog Lekka 58 64 71 78 85 93 101 110 119 

Pacjent Odpoczynek 34 37 41 45 49 54 60 66 73 

 

 

Rozmieszczenie i rodzaj wyposażenia sali operacyjnej, a więc także wielkość zysków 

ciepła, zależą zawsze od przeznaczenia danej sali operacyjnej. W związku z tym przed 

przystąpieniem do projektowania klimatyzacji należy starannie zapoznać się z warunkami, 

jakie będą panować na sali podczas operacji, a także, jeśli jest to możliwe, uzyskać wytyczne 

od konsultanta-chirurga odnośnie sposobu pracy i przebiegu planowanych operacji. Zebranie 

takich informacji pomoże projektantowi przewidzieć strefy, w których mogą wystąpić 

zaburzenia przepływu powietrza ze względu na umieszczoną tam aparaturę medyczną, 

wyposażenie lub pracujący personel medyczny.  
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 Obciążenie cieplne sal operacyjnych podczas przeprowadzania testów symulacyjnych  

 

 
Obciążenie cieplne sali operacyjnej 

podczas testów, W 

Ludzie  800 

Lampy bezcieniowe (1)  400 

Oświetlenie ogólne  500 

Monitory  650 

Kolumna anestezyjna  650 

Suma  3000 

(1) - w zależności od rodzaju oprawy oświetleniowej  

 

 

 

Lampy operacyjne 

 

Bezcieniowe lampy operacyjne są największym źródłem zysków ciepła w salach 

operacyjnych. Są one również znaczącym elementem powodującym zakłócenia przepływu 

laminarnych strumieni powietrza. 

 

Obudowane pierścieniowo wieloreflektorowe lampy operacyjne charakteryzują się 

następującymi parametrami technicznymi: 

 liczba reflektorów l ÷ 7,  

 wskaźnik przepływu laminarnego Leenemanna: 6,7 ÷ 15,  

 intensywność oświetlenia: 35 000 ÷ 180 000 Lux,  

 całkowita intensywność natężenia promieniowania w odniesieniu do 100000 Lux: 389 

W/m2  

 moc pobierana przez l żarówkę halogenową: 50 W,  

 temperatura obudowy lampy: 50°C,  

 przyrost temperatury powietrza wokół lampy: 2K,  

 przyrost temperatury powietrza w okolicy pola operacyjnego podany dla 100000 Lux i 

odlegległości 1,0 m: l0K,  

 średni czas pracy żarówki halogenowej: l 000 godzin,  
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 średnica obudowy pierścieniowej (dla 1÷ 7 reflektorów): 8,5 ÷ 46 cm,  

 odległość od lampy do miejsca pracy: 0,6 ÷ 1,5 m,  

 usytuowanie sterylizowanego uchwytu służącego do przesuwania lampy nad stołem 

operacyjnym: 1,06 ÷ 1,15 m.  

 

Poza lampami operacyjnymi, w sali operacyjnej zamontowane jest oświetlenie górne: 

lampy wbudowane w sufit i/lub zamocowane w moście anestezyjnym.  

 

Urządzenia medyczne  

W sali operacyjnej znajduje się wiele niezbędnych urządzeń medycznych, będących  

źródłami ciepła jawnego.  

W każdej sali operacyjnej znajdują mosty chirurgiczno - anestezjologiczne. 

Zamocowane są one poza strefą nawiewu powietrza ze stropu laminarnego. Ich ilość zależy 

od przeznaczenia sali operacyjnej. Warto zauważyć, że stanowisko pracy anestezjologa 

znajdują się poza strefą chronioną  

 

 

Zespół operujący, ze względu na pełnione obowiązki, można podzielić na następujące 

trzy grupy  

 chirurdzy,  

 asystenci chirurgów i pielęgniarki operacyjne,  

 anestezjolodzy.  

 

Każda z osób uczestniczących w operacji wykonuje inną pracę i znajduje się w innym 

miejscu Sali. Najcięższą pracę, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, 

wykonują chirurdzy. Dodatkowo znajdują się oni w bezpośrednim sąsiedztwie lampy 

bezcieniowej, zawieszonej nad stołem operacyjnym, emitującej w ich kierunku duże ilości 

ciepła. Nie powinno zatem dziwić, że preferują niższe temperatury powietrza w 

pomieszczeniu.  

W mniejszym stopniu promieniowanie lampy będzie oddziaływać na asystentów i 

pielęgniarki, wykonujących pracę lżejszą fizycznie.  

Zazwyczaj najbardziej oddaleni od lamp są anestezjolodzy, wykonujący czynności o zupełnie 

innym charakterze niż pozostali członkowie zespołu operacyjnego. I oni właśnie preferują 

temperaturę powietrza wyższą o 2,2 K od temperatury uważnej za komfortową przez 

chirurgów.  
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Generalnie, jako optymalne temperatury powietrza dla sal operacyjnych 

przyjmowano, wartości w granicach 20 ÷ 25°C,  

W ostatnich latach zrozumiano, jak istotne jest utrzymanie stałej temperatury ciała 

pacjenta podczas operacji. Jego wyziębienie sprzyja bowiem powikłaniom krążeniowym. 

Istnieją także potwierdzone naukowo dowody świadczące o dużym wpływie stałej 

temperatury ciała na zmniejszenie infekcji wśródoperacyjnych. Obecnie na odsłoniętą, 

nieoperowaną, część ciała, kładzie się specjalne "papierowe" koce, podłączone do urządzenia 

wtłaczającego do nich ciepłe powietrze. To ciepłe powietrze działa na rozszerzone przez 

znieczulenie naczynia krwionośne w skórze. Często też pacjent leży na stole operacyjnym 

przykrytym materacem elektrycznym, podgrzewanym do temperatury nie wyższej niż 40°C. 

Również płyny przetłaczane podczas operacji powinny mieć temperaturę ciała ludzkiego. 

Należy stąd wnioskować, że głoszone wcześniej opinie sugerujące, że podczas operacji 

pacjentowi nie szkodzi niska temperatura powietrza, należą już do przeszłości. 

 

 

 

Zalecane wartości temperatury powietrza wewnętrznego dla bloku operacyjnego 

  

 Wytyczne projektowania szpitali ogólnych 

Kraj Polska 

Rok wydania normy lub wytycznych 1984 

Przeznaczenie pomieszczenia 
Zima Lato Zakres regulacji 

ºC ºC ºC 

Sala operacyjna 25 23 22÷25 

Pomieszczenia przygotowania 

chorego 
25 23 22÷25 

Sala pooperacyjna (wybudzenie) 25 23 22÷25 

Pomieszczenie przygotowania 

personelu medycznego 
25 23 22÷25 

Sterylizatornie 20 23 20÷25 

Korytarz w bloku operacyjnym 20 23 20÷25 

 

Obecnie w Europie Zachodniej dla sal operacyjnych przyjmuje się dopuszczalną 

tolerancję temperatury wewnętrznej wynoszącą ±l K, natomiast dla pozostałych pomieszczeń 
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szpitalnych ±2 K. Różnica pomiędzy temperaturą powietrza wewnętrznego i temperaturą 

powietrza nawiewanego, w przypadku stosowania nawiewnych stropów laminarnych 

(służących jedynie do chłodzenia powietrza w pomieszczeniu, a nie do jego ogrzewania) 

powinna zawierać się w zakresie ΔtN = 0,5 ÷ 4 K. Dotrzymanie tak zdefiniowanych 

parametrów zapewni prawidłową pracę instalacji klimatyzacyjnych dla potrzeb sal 

operacyjnych.  

Jednak przy stosowaniu laminarnych stropów nawiewnych o niskiej prędkości 

nawiewu powietrza (≥0,21 m/s), stabilność nawiewanego strumienia uzyska się przy ΔtN 

≥1,5K  

W tabeli znajdującej się w normie PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury 

ogrzewanych pomieszczeń w budynkach" należącej do grupy norm obowiązkowego 

stosowania (zgodnie z Dz. u. Nr 22/1999 poz. 209), podano temperatury obliczeniowe 

powietrza wewnętrznego dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Wśród nich wymienione 

są również pomieszczenia w obiektach służby zdrowia. Ponieważ przedmiotem tej normy są 

wartości obliczeniowe temperatury powietrza wewnętrznego przyjmowane podczas 

projektowania instalacji grzewczych (a więc dostosowane do okresu zimowego i instalacji 

centralnego ogrzewania, a nie klimatyzacji), raczej nie uwzględniono w niej wpływu 

przemieszczania się strumienia powietrza wentylacyjnego na odczucia cieplne użytkowników, 

które to zjawisko sugerowałoby konieczność podwyższenia temperatury o np. 1 ÷ 2 K w 

stosunku do podanych wartości np. dla sal chorych w przypadku stosowania wentylacji czy 

klimatyzacji także w zimie.  

 

 

Zalecane temperatury obliczeniowe w ogrzewanych przez instalację c. o. pomieszczeniach w 

służbie zdrowia zgodnie z PN-82/B-02402  

 

Temperat

ury 

obliczenio

we 

ºC 

Sposób wykorzystania 

pomieszczeń 
Przykłady pomieszczeń 

+20 

pomieszczenia przeznaczone do 

przebywania ludzi bez okryć 

zewnętrznych nie wykonujących w 

 gabinety lekarskie, w których nie 

przewiduje się rozbierania pacjentów, 

 sale chorych, 
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sposób ciągły pracy fizycznej  korytarze i klatki schodowe w zakładach 

leczniczych 

+25 

Pomieszczenia przeznaczone do 

rozbierania lub przebywania ludzi 

bez 

odzieży 

 gabinety lekarskie, w których pacjenci 

rozbierają się, 

 sale operacyjne 

Zalecane wartości wilgotności względnej powietrza wewnętrznego (φ) dla bloku 

operacyjnego  

 

 Wytyczne projektowania szpitali ogólnych 

Kraj Polska 

Rok wydania normy lub wytycznych 1984 

Parametr 
φ Dopuszczalna zmienność  

% % 

Sala operacyjna 55 50÷60 

Pomieszczenia przygotowania 

chorego 
55 50÷60 

Sala pooperacyjna (wybudzenie) 50 50÷60 

Pomieszczenie przygotowania 

personelu medycznego 
50 50÷60 

Sterylizatornie 50 50÷60 

Korytarz w bloku operacyjnym 50 50÷60 

 

 

 

Prędkość powietrza nawiewanego zależy od stosowanego rodzaju nawiewników 

powietrza i ilości powietrza wentylacyjnego. Producenci stropów proponują zmniejszenie tej 

wartości do 0,15 ÷ 0,45 m/s,  

Stosując niższą prędkość powietrza zapewnia się większy komfort dla personelu 

pracującego w obszarze krytycznym, bez niebezpieczeństwa pojawienia się przeciągu.  

 

 

Zalecane prędkości powietrza nawiewanego dla bloku operacyjnego 
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 Wytyczne projektowania szpitali ogólnych 

Kraj Polska 

Rok wydania normy lub wytycznych 1984 

Sala operacyjna 0,4 ÷ 0,5 m/s (1) 

Pomieszczenia przygotowania 

chorego 
0,15 ÷ 0,25 m/s (2) 

Sala pooperacyjna (wybudzenie) 0,2 m/s 

Pomieszczenie przygotowania 

personelu medycznego 
0,2 m/s 

Sterylizatornie 0,2 m/s 

Korytarz w bloku operacyjnym 0,2 m/s 

Magazyn materiałów sterylnych 0,2 m/s 

(1) – laminarny przepływ powietrza 

(2) - konwencjonalny przepływ powietrza w rejonie stołu operacyjnego, przy 

zachowaniu kierunku ruchu powietrza od nóg do głowy pacjenta 

 

 

 

 

Instalacje klimatyzacyjne dla pomieszczeń bloku operacyjnego muszą spełnić 

następujące, niezależne od siebie zadania   

 utrzymać określony poziom czystości mikrobiologicznej powietrza wewnętrznego w 

obszarze o specjalnych wymaganiach (pole operacyjne i stoliki narzędziowe oraz 

stanowiska pracy zespołu operacyjnego, oprócz anestezjologa, stanowiące tzw. 

obszar chroniony),  

 zapewnić wymagany kierunek przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami (układ 

ciśnienia powietrza),  

 utrzymać na wymaganym poziomie koncentrację gazów anestezyjnych i innych 

zanieczyszczeń w strefie pracy,  

 zapewnić wymagane warunki w pomieszczeniu (usunięcie zysków ciepła i 

zanieczyszczeń wydzielanych przez materiały).  

 

Stosując trzystopniowy układ filtracji powietrza nawiewanego do sal bloku 

operacyjnego, nawet w przypadku recyrkulacji powietrza, otrzymuje się pomijalnie niską 



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                  
Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

2011 

 

90 | S t r o n a  

 

koncentrację mikroorganizmów w powietrzu. Zanieczyszczeniami, których nie zatrzymują 

filtry powietrza są gazy anestezyjne i opary preparatów dezynfekujących. Jedyną możliwością 

obniżenia ich koncentracji jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego. 

Podany w normie minimalny strumień powietrza zewnętrznego (1200 m3/h) jest obliczony w 

taki sposób, aby w obszarze pracy najbardziej narażonej na wpływ gazów anestezyjnych 

osoby z personelu medycznego (anestezjologa), przy zastosowaniu wentylacji mieszającej, 

zapewnić stężenie gazów poniżej toksykologicznie dopuszczalnej granicy. Mimo, że przy 

stosowaniu wziewnych środków anestezyjnych (chociaż obecnie nie zawsze się je 

wykorzystuje), dla ograniczenia ich emisji do pomieszczenia projektuje się coraz sprawniejsze 

układy wyciągowe, nadal nie zapewniają one całkowitego odprowadzenia zanieczyszczeń i w 

związku z tym należy się liczyć z obecnością gazów w powietrzu wewnętrznym. Wielkość 

minimalnego strumienia powietrza zewnętrznego została tak określona, aby za jego pomocą 

odprowadzić także inne gazowe zanieczyszczenia z sali, tj. opary preparatów czyszczących i 

dezynfekujących  

W przypadku konieczności zmniejszenia koncentracji mikroorganizmów i/lub 

zapewnienia równowagi cieplnej, może okazać się niezbędne zwiększenie całkowitego 

strumienia powietrza nawiewanego powyżej wartości określanej jako minimalny strumień 

powietrza zewnętrznego. Wówczas wykonuje się obliczenia strumienia powietrza w oparciu o 

formuły zawarte w normie DIN 1946-4   

Średnie stężenie mikroorganizmów Rk  w pomieszczeniu (lub w powietrzu 

wywiewanym) można obliczyć z zależności:  

 

]/[ 3mJTK
V

n
k
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K
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gdzie: 

Kn  - emisja mikroorganizmów w pomieszczeniu, JTK/h; 

ZUV
 - rzeczywisty chwilowy strumień powietrza nawiewanego, m3/h. 

 

. Zalecane minimalne strumienie powietrza nawiewanego dla bloku operacyjnego 

 

 Wytyczne projektowania szpitali ogólnych 

Kraj Polska 
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Rok wydania normy lub wytycznych 1984 

Sala operacyjna 

0,45 m3/(s·m2) (min. 80 h-1) (1) 

 12 000 m3/h (2) 

12 ÷ 15 h-1 (3) 

Pomieszczenia przygotowania 

chorego 
12 ÷ 15 h-1  

Sala pooperacyjna (wybudzenie) 10 h-1  

Pomieszczenie przygotowania 

personelu medycznego 
10 h-1 

Sterylizatornie 10 h-1 

Korytarz w bloku operacyjnym 10 h-1 

Magazyn materiałów sterylnych 5 h-1 

(1) – system wyporowy dla sali operacyjnej I klasy czystości (do 70 JTK/m3 powietrza) 

(2) – kabiny operacyjne o laminarnym pionowym przepływie powietrza o powierzchni 

wypływu 2,7 x 2,7 m 

(3) – sala operacyjna aseptyczna i septyczna II klasy czystości (do 300 JTK/m3 powietrza) 

 

 

Minimalny strumień powietrza zewnętrznego 

 

 Wytyczne projektowania szpitali ogólnych (1) 

Kraj Polska 

Rok wydania normy lub wytycznych 1984 

Sala operacyjna 

0,45 m3/(s·m2) (min. 80 h-1) (2) 

 12 000 m3/h (3) 

12 ÷ 15 h-1 (4) 

 

2400 m3/h (5) (7) 

1200 m3/h (6) (7) 

Pomieszczenia przygotowania 

chorego 
12 ÷ 15 h-1  

Sala pooperacyjna (wybudzenie) 10 h-1  

Pomieszczenie przygotowania 

personelu medycznego 
10 h-1 
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Sterylizatornie 10 h-1 

Korytarz w bloku operacyjnym 10 h-1 

Magazyn materiałów sterylnych 5 h-1 

(1) – zgodnie z „Wytycznymi…” wyłącznie powietrze zewnętrzne, recyrkulacja jest 

dopuszczalna tylko za zgodą i na warunkach określonych przez państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego  

(2) – system wyporowy dla sali operacyjnej I klasy czystości (do 70 JTK/m3 powietrza) – 

„Wytyczne…” 

(3) – kabiny operacyjne o laminarnym pionowym przepływie powietrza o powierzchni 

wypływu 2,7 x 2,7 m – „Wytyczne…” 

(4) – sala operacyjna aseptyczna i septyczna II klasy czystości (do 300 JTK/m3 powietrza) – 

„Wytyczne…” 

(5) – strop laminarny 

(6) – system konwencjonalny 

(7) – Tymczasowe wytyczne MZiOS stosowania recyrkulacji powietrza wewn. w zakładach 

Opieki Zdrowotnej, MZiOS, 15.03.1996  

 

 

 

Dla zapewnienia izolacji środowiska bloku operacyjnego od dopływu zanieczyszczeń o 

różnorodnym charakterze, niezbędne jest 

 wyeliminowanie infiltracji zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego przez szczeliny 

znajdujące się pomiędzy framugami okien,  

 wyeliminowanie zysków ciepła pochodzących od nasłonecznienia, poprzez lokalizację 

sal operacyjnych w pomieszczeniach wewnętrznych (bez ścian zewnętrznych), 

otoczonych innymi obszarami o wymaganej niższej czystości powietrza 

wewnętrznego,  

 wyeliminowanie infiltracji zanieczyszczonego powietrza wewnętrznego pochodzącego 

z sąsiadujących z salą operacyjną pomieszczeń przez:  

o zrealizowanie systemu klimatyzacji nadciśnieniowej w pomieszczeniach o 

wyższych wymaganiach w zakresie czystości mikrobiologicznej i pyłowej 

powietrza, a w przypadku występowania ciągu pomieszczeń o specjalnych 

wymaganiach, zaprojektowanie pomiędzy nimi układu ciśnień powietrza w 

sposób kaskadowy,  

o umieszczanie pomiędzy pomieszczeniami śluz wejściowych.  
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Zagadnienie stosowania instalacji klimatyzacyjnej nadciśnieniowej w salach 

operacyjnych jest uwzględnione w "Wytycznych projektowania szpitali ogólnych" . Stwierdza 

się, że w obiektach służby zdrowia pomieszczenia dzielą się na pomieszczenia z 

przewidywanym podciśnieniem i pomieszczenia z przewidywanym nadciśnieniem, które 

uzyskuje się w wyniku odpowiedniego doboru stosunku ilości powietrza nawiewanego do 

ilości powietrza usuwanego z pomieszczenia.  

 

W przypadku pomieszczeń z nadciśnieniem powietrza ten stosunek wynosi 1,1 ÷ 1,2. Do 

pomieszczeń z wymaganym nadciśnieniem, zalicza się:  

 sale operacyjne,  

 sale anestezyjne,  

 trakty operacyjne.  

 

Dla zapewnienia wymaganego nadciśnienia należy przyjąć minimalny strumień 

powietrza wynoszący 20 m3/(m·h dł. szczeliny w drzwiach). W obszarach, gdzie często są 

otwierane drzwi, niezbędne jest zaprojektowanie układu śluz powietrznych.  

Zależnie od wymagań w zakresie czystości mikrobiologicznej rozróżnia się dwie klasy 

pomieszczeń:  

 I klasa pomieszczeń: wysokie, ewentualnie szczególnie wysokie wymagania dotyczące 

małe zawartości mikroorganizmów w powietrzu,  

 II klasa pomieszczeń: zwykłe wymagania dotyczące małej ilości mikroorganizmów w 

powietrzu.  

Śluzy powietrzne muszą być stosowane w celu oddzielenia:  

 pomieszczeń klasy I od pomieszczeń klasy II,  

 pomieszczeń klasy I od otoczenia zewnętrznego,  

 pomieszczeń tych samych klas, o ile takie wymaganie zostało sformułowane przez 

osoby odpowiedzialne za utrzymanie sterylności w tych obszarach (np. pomiędzy 

salami operacyjnymi i salami intensywnej opieki medycznej).  
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Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach szpitalnych mają za zadanie 

nie tylko stworzenie właściwego (cieplno-wilgotnościowego) mikroklimatu dla 

przebywających osób (personelu medycznego i pacjentów), lecz jednocześnie mają 

zapewnić odpowiednią czystość powietrza poprzez asymilację i odprowadzenie 

wydzielających się zanieczyszczeń mikrobiologicznych, gazowych i pyłowych. Jedynie 

właściwe uzdatnienie w centralach klimatyzacyjnych nawiewanego powietrza, jego 

oczyszczenie przy pomocy wielostopniowego systemu filtracji i prawidłowy rozdział w 

obsługiwanych pomieszczeniach oraz stworzenie i utrzymanie odpowiedniego układu ci-

śnienia powietrza w salach, pozwalają na otrzymanie wymaganych parametrów powietrza 

wewnętrznego, zmniejszając jednocześnie ryzyko występowania zakażeń 

wewnątrzszpitalnych wywołanych również przez zanieczyszczone środowisko powietrzne.  

Szczególnie istotne jest zastosowanie odpowiedniego systemu klimatyzacji w 

obszarach, w których przebywają najmniej odporni i najbardziej wrażliwi na infekcje oraz 

związane z nimi powikłania pacjenci - a mianowicie w pomieszczeniach bloków 

operacyjnych. Poza ochroną zdrowia chorych, klimatyzacja sal operacyjnych ma 

dodatkowe, ważne zadania - pozwala bowiem na eliminację niebezpieczeństwa wybuchu 

oparów gazów medycznych i anestezyjnych, co ma istotne znaczenie ze względu na 

najczęściej stosowane w polskich szpitalach wziewne środki anestezyjne.  

 

Ze względu na zwiększone przenoszenie zanieczyszczeń w okolice pola 

operacyjnego, w salach operacyjnych nie stosuje się poziomego przepływu powietrza. 

Projektowanie ruchu powietrza od nóg pacjenta ku jego głowie nie ograniczy transportu 

zanieczyszczeń, gdyż nadal powietrze z zanieczyszczeniami pochodzącymi np. od 

personelu medycznego będzie przepływało w kierunku pacjenta, osadzając się częściowo 

na ranie operacyjnej, zamiast być wypierane bezpośrednio od źródeł zanieczyszczeń w dół 

do wywiewników. Stosowanie przepływu poziomego powoduje także większą niestabilność 

strumienia laminarnego. Jest on bardziej podatny na zaburzenia przepływu strumienia, 

powstające np. podczas otwierania drzwi lub podczas poruszania się personelu w sali 

operacyjnej.  

 

W wyniku zastosowania pionowego przepływu laminarnego powietrza uzyskuje się:  

 uwarstwiony, tłokowy ruch powietrza z płaszczyzny nawiewu w dół, w kierunku 

wywiewników,  
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 usuwanie zanieczyszczeń w wyniku ich równomiernego wypierania przez strumień 

powietrza w kierunku wywiewników (nie następuje wymieszanie powietrza 

zanieczyszczonego z powietrzem czystym), czego konsekwencją jest stratyfikacja 

stężenia zanieczyszczeń w wentylowanym obszarze,  

 stratyfikację pola temperatury powietrza.  

 

Stosując przepływ turbulentny (wentylacja mieszająca) w wentylowanej przestrzeni 

występuje:  

 wyrównany rozkład stężenia zanieczyszczeń w pomieszczeniu, jednakże 

wydzielające się zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się w całej jego przestrzeni,  

 równomierny rozkład temperatury w strefie przebywania ludzi,  

 przy takiej samej prędkości powietrza w pomieszczeniu jaka została otrzymana 

przy nawiewie za pomocą stropu laminarnego, zwiększone, z powodu wystąpienia 

zjawiska turbulencji, uwalnianie się zanieczyszczeń np. z powierzchni skóry i 

odzieży ludzi,  

 lokalne (w sąsiedztwie nawiewników) występowanie przestrzeni o podwyższonych 

prędkościach przepływu powietrza, w wyniku których wystąpi zwiększenie emisji 

zanieczyszczeń np. z materiałów budowlanych oraz miejscowy dyskomfort cieplny.  

 

Dla pomieszczeń czystych (również sal operacyjnych), zalecane jest stosowanie 

laminarnego lub niskoturbulentnego przepływu powietrza, zamiast przepływu 

turbulentnego.  

 

Poniżej przestawiono, oprócz najlepszego dla sal operacyjnych, zalecanego przez 

specjalistów, rozwiązania rozdziału powietrza z nawiewem laminarnym, także inne, 

stosowane dotychczas rozwiązania, nie zawsze spełniające wymagania w zakresie 

czystości powietrza oraz ograniczenia transportu zanieczyszczeń. 

W salach operacyjnych można spotkać następujące rozwiązania nawiewu powietrza: 

 Przepływ laminarny z zastosowaniem: 

o Filtracyjnego stropu laminarnego umieszczonego nad obszarem 

krytycznym, 

o Stropu laminarnego umieszczonego nad obszarem krytycznym i 

przewodowego filtra powietrza, znajdującego się w przewodach 

wentylacyjnych na wlocie powietrza do obudowy stropu, 

 Wentylacja mieszająca z zastosowaniem: 
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o Ściennego nawiewnika skośnego, 

o Sufitowych nawiewników wirowych. 

 

Obecnie uważa się, że najwłaściwsze ze względu na uzyskiwany najwyższy stopień 

czystości powietrza przepływającego bez lub z minimalnymi zaburzeniami 

turbulencyjnymi, oraz ze względów ekonomicznych, jest zaprojektowanie przepływu 

laminarnego z recyrkulacją powietrza. W celu ograniczenia niepożądanych poziomych 

zakłóceń strumienia powietrza stosuje się przeźroczyste kurtyny (o długości 0,5 – 0,6 m) 

umocowane na obwodzie stropu nawiewnego, kierujące powietrze bezpośrednio do 

obszaru krytycznego. Poza obszarem krytycznym uzyskuje się turbulentny ruch powietrza. 

Instalując strop laminarny (3,2x3,2 m) w sali operacyjnej w wymiarach 6x6x3,3 m 

znajdującej się na oddziale kardiochirurgii, przy założeniu prędkości wypływu powietrza 

0,21, - 0,25 m/s, w obszarze krytycznym otrzyma się około 229 – 273 wymian powietrza 

w ciągu 1 godziny, a w pozostałej części pomieszczenia około 91 – 108 h-1. 

Przy stosowaniu nawiewnych stropów laminarnych (lub ewentualnie sufitowych 

nawiewników wirowych), usuwanie powietrza z sali operacyjnej odbywać się powinno przy 

pomocy ośmiu ściennych kratek wentylacyjnych, usytuowanych w czterech miejscach w 

sali np. na dwóch przeciwległych ścianach (najczęściej z boku w odpowiedniej odległości 

od narożnika) na dwóch wysokościach, tj. w odległości około 25 – 30 cm nad podłogą i 

około 25 – 30 cm pod sufitem. Tak zaprojektowany wywiew powietrza zapewnia 

równomierne odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z sali operacyjnej  

 

Celem stosowania laminarnego nawiewu powietrza jest doprowadzenie czystego 

powietrza, o odpowiednich parametrach cieplno-wilgotnościowych oraz minimalnej 

turbulencji, w miejsce powietrza zanieczyszczonego usuwanego w wyniku wypierania z 

obszaru krytycznego przez dopływające powietrza nawiewne. Stosując laminarny strop 

nawiewny o powierzchni wypływu komfortu cieplno-wilgotnościowego w obszarze 

chronionym w większości sal operacyjnych, z wyjątkiem sal, w których przeprowadza się 

operacje kardiochirurgiczne gdzie ze względu na większą ilość obecnych osób z personelu 

medycznego, strop powinien mieć wymiary 3,2x3,2 m.  

Dobór wielkości stropu nawiewnego opiera się, poza informacjami o przeznaczeniu 

sali operacyjnej (rodzaj operacji, klasa czystości mikrobiologicznej oraz pyłowej, 

przewidywane stężenie mikroorganizmów), na wykonanej analizie niezbędnej ilości 

powietrza wentylacyjnego. Jako zalecany strumień nawiewanego przyjmuje się największą 

wartość otrzymaną w wyniku przeprowadzenia następujących  
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 Określenia ilości powietrza wynikającej z konieczności odprowadzenia 

powstających w pomieszczeniu zysków ciepła, przy założeniu, że różnica pomiędzy 

temperaturą powietrza wewnętrznego i temperaturą powietrza nawiewanego musi 

zawierać się w przedziale: 0,5 – 4 K, 

 Założenia dopuszczalnej ilości wymian powietrza podanej przez normy (np. według 

„Wytycznych …” krotność wymian nie może być niższa od 15 h-1, według DIN 

1946-4: 20 h-1, 

 Przyjęcia zalecanej przez producenta ilości powietrza nawiewanego dla dobranej 

wielkości stropu (powierzchnia stropu powinna być większa niż obszar zajmowany 

przez stół operacyjny, stoły narzędziowe i personel operacyjny). 

 

W salach o niższej klasie czystości, norma DIN 1946-4 ze względów 

ekonomicznych dopuszcza możliwość zmniejszenia wymaganego minimalnego strumienia 

powietrza nawiewanego, wynoszącego 2400 m3/h, do poziomu minimalnego 

objętościowego strumienia powietrza zewnętrznego (1200 m3/h). Jest to oczywiście 

możliwe po każdorazowej starannej analizie emisji zanieczyszczeń i obciążenia cieplnego 

sali. W salach operacyjnych typu A (sale wysokoaseptyczne), ze względu na konieczność 

dodatkowego obniżenia ryzyka infekcji pooperacyjnych, niezbędne jest przyjęcie 

większego strumienia powietrza niż wymagany prze DIN 1946-4 (2400 m3/h) Dla stropu 

nawiewnego o wymiarach 2,9x2,9 m wymagana ilość powietrza nawiewanego wynosi 

6360 m3/h, a dla stropu 3,2x3,2 m: 7740 m3/h (dla założonej prędkości nawiewu 0,21 

m/s). 

Jak stwierdzono wcześniej, zadaniem stropu nawiewnego jest doprowadzenie 

określonej ilości odpowiednio przygotowanego i poddanego bardzo dokładnemu 

oczyszczeniu powietrza wentylacyjnego. Wysokoskuteczne filtry powietrza klasy H13 lub 

H14 (według pr-EN 1822-01), stanowiące ostatni stopień filtracji, muszą być umieszczone 

jak najbliżej klimatyzowanego pomieszczenia. Mogą one być zamontowane w: 

 Płaszczyźnie nawiewu, tworząc filtracyjny strop laminarny, 

 W przewodzie (lub w przewodach) wentylacyjnym na wlocie powietrza do 

przestrzeni stropu laminarnego. 

 

W szpitalach zaleca się stosować centrale i szafy klimatyzacyjne w wykonaniu 

higienicznym. Podstawowe ich zalety to: 

 Odporność wszystkich materiałów stosowanych w centralach i szafach na środki 

dezynfekujące, 
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 Szczelne przepustnice, 

 Możliwość demontażu wentylatora w celu jego oczyszczenia, 

 Odpływ kondensatu przez króciec w obudowie wentylatora, 

 Gładkie połączenia wszystkich ścianek centrali lub szafy, 

 Specjalne wypełnienie fug silikonem kauczukowym (stosowana jest także masa 

uszczelniająca bez silikonu) 

 Oświetlenie i wzierniki w określonych modułach centrali lub szafy. 

 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normie DIN 1946-4 centrale i szafy w 

wykonaniu higienicznym powinny spełniać następujące wymagania: 

 Wewnętrzne ściany musza być gładkie i łatwe do czyszczenia, 

 Urządzenia muszę być dostępne do czyszczenia zarówno od strony napływu, jak i 

wypływu powietrza, 

 W obudowach poszczególnych sekcji muszą znajdować się otwory rewizyjne, a 

same sekcje muszą być wyposażone w wewnętrzne oświetlenie.  

 

 

Przewody: 

 Ze względu na wymaganą dużą trwałość i czystość, przewody należy wykonywać z 

blachy stalowej ocynkowanej, 

 Nie dopuszcza się stosowania do uszczelniania lub do wykładania przewodów 

materiałów pylących, palnych lub toksycznych – a w szczególności poliuretanu, 

płyt pilśniowych, filcu itp., 

 Ze względów higienicznych nie zaleca się wykładania wewnętrznych ścian kanałów 

materiałem dźwiękoszczelnym, 

 Przewody ssące zespołów nawiewnych powinny być tak prowadzone, aby nie 

następowało podsysanie poprzez nieszczelności zanieczyszczonego powietrza 

wewnętrznego z kondygnacji użytkowych, 

 Przewody tłoczone zespołów wyciągowych (od wentylatora do wyrzutni) należy 

prowadzić tak, aby ewentualne przecieki powietrza przez nieszczelność nie 

przedostawały się do kondygnacji użytkowych, 

 Elementy kończące układy wentylacyjno-klimatyzacyjne w pomieszczeniach (kratki 

wentylacyjne, płyty nawiewne perforowane itp.) powinny być wykonane w sposób 

estetyczny i umożliwiający łatwe utrzymanie czystości, 
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 Zaleca się chromoniklowanie kratek wentylacyjnych oraz wykonywanie płyt 

perforowanych z oksydowanej blachy aluminiowej lub blachy stalowej 

nierdzewnej. 

 

Przewody wentylacyjne stosowane w obiektach służby zdrowia powinny 

charakteryzować się podwyższona szczelnością. Zgodnie z PN-B-76001: 1996 klasa 

szczelności przewodów wentylacyjnych charakteryzuje się nie przekroczeniem określonej 

wartości wskaźnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnienia pomiędzy wnętrzem 

przewodów a otoczeniem. Przewody wentylacyjne pod względem szczelności dzieli się na 

dwie klasy: 

 Klasa A: o normalnej szczelności, 

 Klasa B: o podwyższonej szczelności. 

 

Wymagania dotyczące klasy B powinny spełniać m.in. przewody w części 

nadciśnieniowej instalacji wyciągowych, usuwających powietrze zawierające czynniki 

szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostania się go do pomieszczeń 

pobytu ludzi oraz w innych instalacjach, w uzasadnionych przypadkach. 

 

 

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w , wyrzutnie powietrza w szpitalach 

musza być umieszczone na wysokości wynoszącej co najmniej 3,0 m od poziomu terenu, 

daleko od drzwi, użytkowanych obszarów i otwieranych okien. Najlepszym miejscem 

lokalizacji wyrzutni jest dach, z tym zastrzeżeniem, że wylot powietrza musi znajdować się 

powyżej lub daleko w płaszczyźnie poziomej od czerpni powietrza. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na lokalizację wyrzutni bardzo zanieczyszczonego powietrza i gazów (np. z 

silników spalinowych, digestoriów, okapów kuchennych, boksów laminarnych 

klasyfikowanych ze względu na bezpieczeństwo biologiczne). Podczas projektowania 

wyrzutni należy zwrócić uwagę na przeważające kierunki i prędkość wiatru, sąsiadujące 

budynki i związane z nimi, możliwe do przewidywania, zakłócenia ruchy powietrza. Przy 

pojawieniu się większych trudności związanych z wyborem miejsca usytuowania wyrzutni, 

zaleca się wykonanie badań w tunelu aerodynamicznym lub przeprowadzenie dokładnej 

analizy w oparciu o modelowanie komputerowe.  

Ogólnie zaleca się, aby zanieczyszczone powietrze było usuwane pionowo do góry z 

prędkością 1,5 razy większą od prędkości wiatru 
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 Podstawowym układem w obiektach służby zdrowia jest równoczesny nawiew i 

wywiew powietrza z pomieszczenia bez stosowania recyrkulacji. Stosowanie 

nawiewu poprzez nawietrzniki podokienne jest rozwiązaniem niedopuszczalnym. 

 Dla traktów operacyjnych instalacja klimatyzacyjna jest instalacją technologiczną i 

musi być bezwarunkowo stosowana, bez względu na charakter sal operacyjnych. 

 

W szpitalach należy przyjmować jako zasadę usytuowanie otworów nawiewnych w 

górnej części pomieszczenie, powyżej strefy przebywania ludzi, bądź w ścianie, w suficie 

lub podwieszonym stropie. Natomiast na wysokość umieszczenie otworów wyciągowych 

wpływają następujące czynniki: 

 Rodzaj i wielkość obciążenia cieplnego, 

 Rodzaj i ilość zanieczyszczeń (płyty, gazy), 

 Względy architektoniczno-budowlane. 

 

W niektórych pomieszczeniach (sale operacyjne, pomieszczenie przygotowania 

chorego, sale RTG), bez względu na lokalizację nawiewników, wymagane jest 

zlokalizowane otworów wyciągowych na dwóch poziomach (z podziałem ilości powietrza 

wywiewnego). I tak np. wywiewa się w: 

 Salach operacyjnych i pomieszczeniach przygotowania chorego – 890% ilości 

powietrza ze strefy przy podłogowej, 30%pod stropem, 

 Salach anestezyjnych – 80%ilości powietrza ze strefy przypodłogowej, 20% pod 

stropem. 

 

Przy klimatyzacji sal operacyjnych wymiana powietrza powinna być tak rozwiązana, aby: 

 Przepływ powietrza w obszarze stołu operacyjnego odbywał się pionowo z góry na 

dół lub w kierunku odchylonym od poziomu o kilka stopni w dół, zawsze od nóg ku 

głowie pacjenta, 

 Strumień powietrza docierający do obszaru stołu operacyjnego zawierał czyste 

powietrze, a przepływając nad lub obok osoby operowanej w możliwie 

minimalnym stopniu mieszał się z powietrzem zanieczyszczonym 

mikroorganizmami. 
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Instalacja wodno – kanalizacyjna 

 

Zaprojektować należy instalację wodociągową zasilaną z miejskiej sieci 

wodociągowej. 

Instalację kanalizacji należy zaprojektować jako odprowadzaną do sieci miejskiej.  

 

Do wykonania: 

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody: rurami od wodomierza poziomami pod; 

instalacje wody zimnej zasilającej przybory sanitarne wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych, natomiast podejścia do 

poszczególnych przyborów sanitarnych wykonać sposobem krytym w bruzdach ściennych 

rurami z tworzyw sztucznych giętych; podejścia pod piony oraz pod grupy przyborów 

sanitarnych wyposażyć w zawory odcinające; podejścia przewodami wodociągowymi przez 

przegrody budowlane zabezpieczyć rurami ochronnymi o średnicy min. 50 mm większej 

od rury przewodowej; 

 

wyposażenie w przybory sanitarne: 

 wc wyposażone w: umywalki ceramiczne z baterią umywalkową stojącą, 

miski ustępowe wiszące ceramiczne ze spłuczka podtynkową, kabiny 

natryskowe z bateria natryskową; 

 rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z przyborów 

sanitarnych składająca się z podejść spod przyborów sanitarnych, pionów i 

poziomów kanalizacyjnych – niskoszumowa z rur PP (np. Astolan)  

 

Instalacja wodociągowa – obliczenia: 

Wymagane ciśnienie 

Zapotrzebowanie  wody  należy określić  na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury 

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  Dz.U. Nr 

8 poz.70.   

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

listopada 2008 r 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  
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(materiał 0,035W/(m.K)1) 

1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4                 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

wymagań z poz. 1-4 

6. Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

wymagań z poz. 1-4 

7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

 

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce powinny być zabezpieczone rurą 

ochronną peszla. Natomiast przewody ciepłej wody należy izolować otuliną z pianki 

polietylenowej z dodatkowo wzmocnioną warstwą zewnętrzną chroniącą przed 

agresywnymi materiałami budowlanymi, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. W 

przypadku prowadzenia przewodów pod stropem izolować otulinami prefabrykowanymi 

termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej. 

 Rurociągi prowadzone w suficie podwieszonym należy montować do stropu lub ścian. 

Dopuszczalne maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi (w cm) dla 

przewodów prowadzonych poziomo: 

 

 

Średnica 

zewnętrzna 

Temperatura przepływającej wody [°C] 

Dz [mm] 20 30 40 50 60 70 

16 75 70 70 60 65 55 

20 80 75 70 70 65 60 

25 85 85 85 80 75 770 

32 100 95 95 90 85 75 

40 110 110 105 100 95 85 
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50 125 120 115 110 105 90 

 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 

montażu, przed zalaniem jastrychem oraz założeniem izolacji. Na czas przeprowadzania 

próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne, zaślepiając podejścia 

korkiem. 

Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 

najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów  

armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego 

ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 krotnie wyższa od ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 

20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 

ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między 

przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 

obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 

przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu 

przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą). 

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej 

poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do 

wnętrza budynku (przejścia gazoszczelne). 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 

ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między 

przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 

obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura np. 

ogniochronną masą uszczelniająca (pęczniejącą). 

 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację ogrzewczą należy zaprojektować jako zasilaną z istniejącej kotłowni 

wymagającą w tym celu modernizacji przebudowy oraz przystosowania do nowych 

warunków (należy uwzględnić w projekcie i wykonawstwie przystosowanie kotłowni do 

nowych warunków)   

  Proponuje się aby zaprojektować rozprowadzenie czynnika grzewczego za 

pośrednictwem rur z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową. 
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Piony c.o należy prowadzić w bruzdach ściennych, a następnie zasilać grzejniki na 

poszczególnych kondygnacjach. W posadzkach przewody należy układać łukami, aby 

uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych.  

 Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych na przewodach 

polietylenowych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu 

naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację) oraz kompensatory 

U-kształtne zgodnie ze średnicą danego odcinka.  

W poszczególnych pomieszczeniach budynku należy zastosować grzejniki płytowe 

higieniczne.  

Grzejniki typu V należy podłączyć do instalacji za pośrednictwem zaworów 

dwururowych kątowych, podejście do grzejnika następować ma ze ściany za grzejnikiem. 

Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne, które 

pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie, niezależnie od 

zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatkowych źródeł ciepła.  

Zawory termostatyczne posiadać powinny również możliwość regulacji 

hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania. Na podejściu do wszystkich grzejników 

zasilanych z boku zaprojektować należy zawory odcinające.  

W przypadku podłączeń bocznych należy zastosować na zasilaniu zawór 

grzejnikowy  termostatyczny z nastawą wstępną , a na powrocie zawór odcinający 

powrotny. Regulacja hydrauliczna w ramach poszczególnych zładów przeprowadzić 

poprzez ustawienie  nastaw zaworów grzejnikowych . 

Odpowietrzenie instalacji obywać się powinno za pomocą odpowietrzników 

automatycznych umieszczonych w najwyższych punktach pionu oraz przez odpowietrzniki 

manualne przy grzejnikach.  

  Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku od 

najdalszych pionów lub odbiorników do rozdzielcza.  

Na instalacji wykonać należy podpory ruchome i stałe zgodnie z wytycznymi 

producenta rur. Rurociągi prowadzone w suficie podwieszonym należy montować do 

stropu na systemowych zawiesiach i podporach. Odległości pomiędzy podporami wg 

tabeli: 

 

 Maksymalne rozstawy podpór wynoszą: 

Średnica nominalna rur Odstęp pomiędzy podporami 

DN 20 , DN 15 1.5 m 
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DN 32 , DN 25 2.0 m 

DN 50 , DN 40 2.5 m 

 

 Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 listopada 2008 r 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej                       

(materiał 0,035W/(m.K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4                 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników  

wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

 

 

 Rurociągi rozprowadzające prowadzone w posadzkach należy zabezpieczyć otuliną 

z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocnioną warstwą zewnętrzną chroniącą 

przed agresywnymi materiałami budowlanymi, wilgocią i uszkodzeniami 

mechanicznymi 

 Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 

montażu, przed zalaniem jastrychem oraz założeniem izolacji. Na czas 

przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować grzejniki zaślepiając 

podejścia korkiem. 
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Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 

najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów  

armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. 

Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniejsza niż 4 bary. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min. trwania próby 

manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch 

próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej 

pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 

ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między 

przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 

obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 

przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu 

przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą). 

 

Zalecane temperatury obliczeniowe w ogrzewanych przez instalację c. o. pomieszczeniach 

w służbie zdrowia zgodnie z PN-82/B-02402  

 

Temperatury 

obliczeniowe 

ºC 

Sposób wykorzystania 

pomieszczeń 
Przykłady pomieszczeń 

+20 

pomieszczenia przeznaczone do 

przebywania ludzi bez okryć 

zewnętrznych nie wykonujących 

w sposób ciągły pracy fizycznej 

 gabinety lekarskie, w których nie 

przewiduje się rozbierania 

pacjentów, 

 sale chorych, 

 korytarze i klatki schodowe w 

zakładach leczniczych 

+25 

Pomieszczenia przeznaczone do 

rozbierania lub przebywania ludzi 

bez 

odzieży 

 gabinety lekarskie, w których 

pacjenci rozbierają się, 

 sale operacyjne 
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Instalacje grzewcze powinny umożliwić utrzymanie współczynnika przenikania ciepła U 

(W/m2K).  

 

Optymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U: 

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu  Uk(max)[W/(m2 x K)] 

ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem 

zewnętrznym):  
   

a) przy temperaturze > 16°c:     

- pełne  0,45 

- z otworami okiennymi i drzwiowymi  0,55 

b) przy temperaturze 16°c (niezależnie od rodzaju 

ściany)  
0,70 

ściany wewnętrzne między pomieszczeniami 

ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami  
3,00 

ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o 

szerokości:  
 

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 

cieplną na głębokość co najmniej 20 cm  
3,00 

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu 

zamknięcia i zaizolowania szczeliny  
0,70 

ściany piwnic nieogrzewanych  bez wymagań 

stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 

lub nad przejazdami:  
 

a) przy temperaturze > 16°C  0,30 

b) przy 8°c < temperaturze do 16°C  0,50 

stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi 

przestrzeniami podpodłogowymi  
0,60 

stropy nad piwnicami ogrzewanymi  bez wymagań 
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okna i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:   

a) przy temperaturze > 16°C  2,3 

b) przy 8°c < temperaturze do 16°C  2,6 

c) przy temperaturze i do 8°C  bez wymagań 

okna połaciowe i świetliki  2,0 

drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków  2,6 

 

 

Pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku 

przenikania ciepła Uk nie mniejszym niż 2,0 W/(m2 x K), obliczone według ich 

wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według 

wzoru: 

A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw 

gdzie:  

Az – suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w 

zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych, 

Aw – suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po 

odjęciu A. 

 

Opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umożliwiać 

utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyższej co najmniej o 1°C 

od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, przy obliczeniowych wartościach temperatury 

powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej 

powietrza w pomieszczeniu, obliczonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów 

obliczeniowych powietrza wewnętrznego.  

Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien jeśli napływ powietrza 

zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 

m3/(m x h x daPa2/3), a jeśli nie ma nawiewników: powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 

m3/(m x h x daPa2/3). 

 

W łazienkach należy zaprojektować i wykonać grzejniki drabinkowe.  
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Wszystkie przejścia przez stropy i ściany stanowiące granice strefy pożarowej należy 

zabezpieczyć opaskami p-poż. 

 

 

Instalacja gazów medycznych 

 

 Instalację gazów medycznych należy zaprojektować jako zasilaną istniejącej 

sieci po przeprowadzeniu modernizacji i przebudowy w zakresie instalacji tlenu.  

Na terenie szpitala nie ma źródła zasilania próżni, sprężonego powietrza medycznego i 

niemedycznego, powietrza technicznego oraz dwutlenku węgla. Wymienione wyżej 

instalacje wraz ze źródłem zasilania wchodzą w zakres opracowania projektowego i 

wykonawstwa.  

Źródła zasilania należy lokalizować w pomieszczeniach piwnicznych wskazanych przez 

zamawiającego.  

 

 

Na bloku operacyjnym należy oprócz źródeł odbioru gazów medycznych umieszczonych 

w moście wykonać dodatkowo niezależne źródła gazów medycznych zlokalizowanych w 

ścianach (jako źródła awaryjne). 

 

Instalację gazów medycznych należy wykonać jako wyrób medyczny klasy IIb. 

Wykonanie instalacji gazów medycznych należy zakończyć nadaniem znaku CE.  

Systemy rurociągów należy zaprojektować i wykonać w oparciu o normę PN-EN ISO 

7396-1. Firma, która będzie wykonywać projekt oraz, firma, która będzie wykonywać 

instalację gazów medycznych musi posiadać wdrożony system jakości ISO 13485 

odpowiednio do projektowania i wykonywania instalacji gazów medycznych.  

Instalację gazów medycznych należy wykonać w ilości i w pomieszczeniach 

wymaganych odrębnymi przepisami. 

W każdym pokoju chorych należy wykonać instalacje tlenu, w gabinetach zabiegowych 

należy wykonać instalację tlenu, próżni i sprężonego powietrza.  

Przed oddaniem instalacji gazów medycznych należy przeprowadzić następujące próby i 

badania: 

 Kontrola oznakowania i podparć rurociągu 

 Sprawdzenie spełnienia specyfikacji projektowych 
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 Badania wytrzymałości mechanicznej próżniowych systemów 

rurociągowych 

 Badania szczelności próżniowego systemu rurociągowego 

 Badania wytrzymałości mechanicznej systemów rurociągowych do 

sprężonych gazów medycznych 

 Badania szczelności systemów rurociągowych do sprężonych gazów 

medycznych – badanie szczelności części przed strefowymi zaworami 

odcinającymi (lub sieciowymi reduktorami ciśnienia) 

 Badania szczelności systemów rurociągowych do sprężonych gazów 

medycznych – badanie szczelności części za strefowym zaworem 

odcinającym (lub sieciowym reduktorem ciśnienia) 

 Połączone badania szczelności i wytrzymałości mechanicznej systemów 

rurociągowych do sprężonych gazów medycznych 

 Połączone badania szczelności i wytrzymałości mechanicznej systemów 

rurociągowych do sprężonych gazów medycznych 

 Badania szczelności, zdolności zamykania, przyporządkowania do stref i 

identyfikacji strefowych zaworów odcinających 

 Badania na obecność połączeń krzyżowych 

 Badania na obecność zatorów i badania przepływu, funkcji 

mechanicznych, dedykowalności gazów i identyfikacji punktów poboru 

 Badania na obecność zatorów i badania przepływu, funkcji 

mechanicznych, dedykowalności gazów i identyfikacji przyłączy typu 

NIST lub DISS 

 Badania lub sprawdzenia wydajności systemu 

 Badania ciśnieniowych zaworów nadmiarowych 

 Badania źródeł zasilania 

 Badania awaryjnych alarmów klinicznych i eksploatacyjnych 

 Badania alarmów eksploatacyjnych 

 Badania zanieczyszczenia cząstkami stałymi rurociągowych systemów 

rozprowadzających 

 Badania jakości powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy 

zasilające ze sprężarką(-ami) powietrzną(-ymi) 

 Badania jakości powietrza do napędu pneumatycznych narzędzi 

chirurgicznych wytwarzanego przez systemy zasilające ze sprężarką(-

ami) powietrzną(-ymi) 
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 Badania jakości powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy 

zasilające z zespołem(-ami) mieszającym(-ymi) 

 Badania jakości powietrza wzbogaconego w tlen wytwarzanego przez 

systemy zasilające z koncentratorem(-ami) tlenu 

 Napełnianie gazem przeznaczenia 

 Badania tożsamości gazu z użyciem analizatora tlenu 

 Badania tożsamości gazu z użyciem różnych ciśnień 

 Badania tożsamości gazu z użyciem analizatora dedykowanego do 

określonego gazu 

 

 

Instalacja elektryczna 

  

 Powstające pomieszczenia zasilane mają być z przyłącze energetycznego 

zlokalizowanego w pobliżu planowanej inwestycji.  

W obiekcie zostaną zaprojektowane i wykonane  następujące instalacje i 

urządzenia : 

- rozdzielnice 

- wewnętrzne linie zasilające 

- oświetlenia podstawowego  

- oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) 

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

- gniazd wtyczkowych technologicznych 

- instalacje siłowe 

- instalacje sterownicze i sygnalizacyjne 

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

- instalacje połączeń wyrównawczych 

- instalacje odgromowe 

- instalacje uziemienia 

- instalacje przywoławcze 

- instalacje telewizji przemysłowej, telefonicznej i internetowej. 

 

Zasadnicze rodzaje urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej budynku: 

 wentylacja mechaniczna, klimatyzacja  

 oświetlenie 
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 wyposażenie centralnej sterylizatorni 

Instalację siłową należy przewidzieć w pomieszczeniu socjalnym.  

W instalacjach elektrycznych należy stosować:  

 złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej 

i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób 

niepowołanych,  

 oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,  

 urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę 

przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w 

warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania;  

 wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,  

 zasadę selektywności (wybiorczości) zabezpieczeń,  

 przeciwpożarowe wyłączniki prądu,  

 połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,  

 zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 

równoległych do krawędzi ścian i stropów,  

 przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój 

nie przekracza 10 mm2,  

 urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

 

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:  

 instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,  

 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,  

 instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,  

 metalowe elementy instalacji gazowej,  

 metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,  

 metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,  

 metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,  

 metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 

Dla każdego stanowiska pracy przewidziano tzw. punkt dostępu  złożony z 

gniazd teleinformatycznych, gniazd zasilających ogólnych i wydzielonych dla sieci 

komputerowej. 

Sieć komputerową należy zaprojektować i wykonać w kategorii 6. 
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Zasilanie bloku operacyjnego należy wykonać z dwóch niezależnych źródeł, dodatkowo 

należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować UPS podtrzymujący aparaturę na bloku 

operacyjnym przez co najmniej 20 minut po zaniku zasilania z obydwu źródeł.  

Niezależny UPS należy przewidzieć również dla potrzymania całej sieci komputerowej i 

serwerowni.  

Szpital dysponuje w chwili obecnej rezerwą mocy elektrycznej na poziomie 

320 KW.  

 

Instalacja p-poż 

 

Typ budynku: średniowysoki. 

 

Budynek klasyfikuje się do kategorii ZLII zagrożenia ludzi.  

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku: B. 

 

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowanie i wykonane w 

sposób zapewniający w razie pożaru: nośność konstrukcji przez czas wynikający z 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.02.75.690), 

ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie 

rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, możliwość ewakuacji ludzi, a także 

uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

 

Przejścia i wyjścia ewakuacyjne powinny mieć w całym budynku 140 cm w świetle, 

a tylko tam gdzie służy ona do ewakuacji do 20 osób dopuszcza się zmniejszenie wielkości 

do 120 cm.  

 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, 

do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na 

zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście ewakuacyjne o długości 

nieprzekraczającej 40 m. Dopuszcza się aby na etapie projektowania długość drogi 

ewakuacyjnej: 

 powiększyć o 25% dla pomieszczeń o wysokości 5 m, 

 powiększyć o 50% pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych 

wodnych. 
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W/w powiększenia podlegają sumowaniu. 

Przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy 

pomieszczenia. Ścianek działowych oddzielających od siebie te pomieszczenia, dla których 

określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania określone 

dla klas odporności ogniowej elementów budynku, o których mowa w § 216 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt 

ludzi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, 

przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku 

przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.  

Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z 

pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim 

równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym 

najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku 

drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do 

liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując 

co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie 

szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do 

ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę 

ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości 

tej drogi.  

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast 

wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może 

być większa niż 1,5 m.  

Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.  

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej 

wymaganą dla ścian wewnętrznych: E I 30. 

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których zastosowano stopnie umożliwiające 

pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane.  

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Drzwi 
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stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz lub być 

drzwiami rozsuwanymi. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń. 

Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60. 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z 

projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich 

użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, 

potwierdzających prawidłowość ich działania. 

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, 

prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad 

sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, 

powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 

Uwaga: klatka schodowa prowadząca na IV kondygnację nie spełnia wymagań p-poż – 

należy klatkę przeprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy zwrócić uwagę, iż w całym obiekcie szpitala występuje ponad 200 łóżek co wiąże 

się z dodatkowymi wymaganiami.  

Na klatkach schodowych należy bezwzględnie zaprojektować klapy p-poż oraz 

napowietrzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Instalację alarmową p-poż. należy połączyć z centralką główną zlokalizowaną w portierni.  

W projekcie architektonicznym należy zaznaczyć bezwzględnie strefy p-poż.  

Należy zaprojektować i wykonać instalację DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy. 

 

Wymogi w zakresie bhp  

 

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, 

liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, 

natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze 

względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12. 
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Schody zewnętrzne i wewnętrzne powinny mieć balustrady lub poręcze 

przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Balustrady powinny 

mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. 

Balustrady oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną 

ochronę przed wypadnięciem osób. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu 

balustrad powinny mieć wymiary: 

 minimalna wysokość balustrady: 1,10 m 

 maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia 

balustrady: 0,12 m. 

Graniczne wymiary schodów stałych: minimalna szerokość użytkowa biegu: 1,4 m, 

minimalna szerokość użytkowa spocznika: 1,4 m, maksymalna wysokość stopni: 0,15 m. 

Łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników należy 

obliczyć proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na 

kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby. 

Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku 

określonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - 

jego szerokość. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do 

budynku powinna wynosić co najmniej 0,35 m. Liczba stopni w jednym biegu schodów 

stałych, łączących kondygnacje, powinna wynosić 14. 

Podpory, zamocowania i złącza urządzeń emitujących hałasy lub drgania powinny 

być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i 

drgań na elementy budynku i instalacje. 

Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość 

płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne 

poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi 

powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. 

Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna 

wynosić co najmniej 1,5 m. 

Przestrzeń manewrowa na spoczniku związanym z pochylnia przed wejściem do 

budynku powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi 

oraz mieć wymiary co najmniej 1,5x1,5 m. 

 

1.10. Informacje o terenie budowy 

 

 Prace realizowane będą w prowadzącym działalność obiekcie – wymagane 



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                  
Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

2011 

 

117 | S t r o n a  

 

etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą 

stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania z uwagi na działalność 

użytkownika należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać na krótki czas 

czasowo prace (np. na czas imprez i wydarzeń kulturalnych) 

 Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

inwestora na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i 

należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 

 Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 

należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. 

 Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 

materiały takie winny być dowożone na bieżąco Inwestor udostępnia odpłatnie media 

(woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; miejsca poboru, 

dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia po 

wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia 

zapewnia wykonawca na własny koszt. 

 Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców 

szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie rusztowania i pomosty robocze 

powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z 

zewnątrz miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli 

inwestora na wprowadzeniu 

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem. 

  

1.11. Organizacja robót budowlanych 

 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 

w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 

ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 

budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.   

 

1.12. Określenia podstawowe 

 

Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie robót; 

 

Zamawiający / Inwestor – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kościan, ul. 

Szpitalna 7 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót. 

 

Inspektor nadzoru / Inżynier kontraktu – osoba upoważniona z ramienia Inwestora w 

myśl przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem 

zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

 

Nadzór techniczny – osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

Umowa / Kontrakt – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy. 
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Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 

objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu budowy.  

 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.  

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, 

wykonawcą i projektantem.  

 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości  

w kolejności technologicznej ich wykonania.  

 

Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym.  

 

Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, be-

toniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

 

Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-

chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 

Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie 

szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i 

wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 

technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   do   osiągnięcia  

projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka projektowania 
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odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu.  

 

1.13. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budowlanych, źródła 

uzyskania materiałów 

 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 

techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które: 

 są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za     zgodną z wymaganiami podstawowymi albo 

 zostały umieszczone  w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo 

 zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 dla których udzielono aprobaty technicznej. 

 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy 

uwzględnić w ofercie). 

W wycenie ofertowej uwzględnić należy opłaty za złożenie gruzu i odpadów budowlanych 

na wysypisku. 
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Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru 

konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  
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Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  

i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inwestora.  

 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić 

warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na 

funkcjonowanie obiektu . 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół kompleksu. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  

 

1.14. Wymagania dotyczące środków transportu  

 

Organizacja ruchu na czas budowy. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inwestora.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz 

istniejącej zabudowy.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, 

określonym przez uwarunkowania panujące na terenie zabytkowego zespołu, nie mogą 

być użyte przez Wykonawcę.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich 

niezbędnych nadzorów.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
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zgodność  z programem prac remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką 

budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, decyzją: Pozwolenie na budowę, przepisami prawa oraz 

zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i 

rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień.  

 

 

  

1.15.  Ogólne zasady wykonania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 

Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

  Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 
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w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

 

1.16.  Program zapewnienia jakości 

 

Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji inwestora 

programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

 rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w  normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
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przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

 

Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
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Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych. 

  

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
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Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

1.17.  Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu / 

Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,  

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej,  
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,  

 wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 

punktach następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu              

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 
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Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

 m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

Odbiory 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

 kosztorys powykonawczy i obmiar,  

 inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

 specyfikacje techniczne,  
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 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

 protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i 

protokoły odbioru instalacji 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Inwestora,  

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 

szczególności rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, 

winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora 

nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
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Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych 

Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  

 

1.18.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót, 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

1.19.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy  bez wody stojącej  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

 możliwością powstania pożarów 

 hałasem. 

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, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

 

1.20.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

 

 

1.21.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie 

informacji dotyczącej BIOZ.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

Zalecane normy związane z realizacją inwestycji – rozdz. 2 

 

 

 

 

2. Część informacyjna 

 

2.1. Wykaz załączników 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

2.1.1. Ustawy 

 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym /Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity:  Dz. U. 2006 

Nr 156, poz. 1118/ 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, 

poz. 881 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z 

późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 

250 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane /Dz. U. Nr 

180, poz. 1758/ 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: 

Dz. U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze / tekst jednolity: Dz. 

U. 2005 Nr 228 poz. 1947 z późn. zm./ 
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 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, 

poz. 348 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 

z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 

późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach 

zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 

poz. 2020 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/ 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających   

azbest. / Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20/ 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1226/ 

 

2.1.2. Rozporządzenia 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 

 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 /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. 

zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów /tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/ 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. 

U. 2009 Nr 124, poz. 1030 późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej /Dz.U. Nr 121, poz. 1137/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania /Nr 249 poz. 2497/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/ 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, 

poz.2077/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
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jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 

108, poz. 953/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 

poz. 1389 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/ 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2001 nr 97 poz. 

1055 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań 

higieniczno – sanitarnych  w zakładach produkcyjnych  lub wprowadzających do 

obrotu środki spożywcze /Dz. U. Nr 104, poz. 1096/ 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
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sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z 

późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w 

wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i 

dokumentacjami geologicznymi /Dz. U. Nr 91 poz. 425/ 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych 

obowiązujących w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu /Dz. U. Nr 55, poz. 355 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

/Dz. U. Nr 66, poz. 436 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. Nr 

38, poz. 445 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę /Dz. U. Nr 120, poz.1127/ 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 203, 

poz. 1718/ 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 

środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków /Dz. U. Nr 21, 

poz. 73 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Rady Min. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie 

komunalne /Dz. U. Nr 50, poz. 501 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi 

niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz 

sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia /Dz. 

U. Nr 193, poz. 1892/. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 

2002 r. Nr 108 poz. 953/ 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 

poz. 578/ 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/ 

 

2.1.3. Normy 
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 PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. 

 PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 

 PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.   

 PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 Obciążenia budowli: 

 PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B–02001: Obciążenia stałe. 

 PN-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne 

 PN-77/B–02011: Obciążenie wiatrem. 

 PN-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem. 

 PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, 

nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 

 PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i 

odbioru 

 PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 

 PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-83/E-06305: Elektryczne  oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania  

i badania 

 PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

 PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 

 PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

 PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
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 PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  

o kubaturze do 600 m3. 

 PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze. 

 PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

 PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

 PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.   

 PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania przy odbiorze.  

 PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.   

 PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.  

 PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania.  

 PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do 

grzejników .  

 PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

 PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego. Badania .  

 PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.  

 PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 

budowlanych. Wymiary.   

 PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody. 

 PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania  

w projektowaniu –Zmiana do normy 
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 PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

 PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

 PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej. 

 PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 

 PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

 PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

 PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

 PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

użyteczności publicznej – Wymagania. 

 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

 PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                  
Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

2011 

 

147 | S t r o n a  

 

 PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja 

odporności na ręczny atak''  

 PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszklenie z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja 

ognioodporności''  

 PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i 

słonecznych właściwości oszklenia'' 

 PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika 

przenikania ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa''  

 PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''  

 PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające 

charakterystykę układu''  

 PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''  

 PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''  

 PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz 

tolerancje koncentracji gazu'' 

 PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: 

Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży'' 

 PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 5: Ocena zgodności'' 

 PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: 

Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe''  

 PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne 

szkło warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą''  

 PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne 

szkło warstwowe. Definicje i opis części składowych''  

 PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 

energetycznego. Metoda obliczeniowa''  

 PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach  

 PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
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 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 

 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 

 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki 

punktowe 

 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 

przechodzącego lub jonizacji  

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: 

Czujniki płomienia. Czujki punktowe 

 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: 

Ręczne ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki 

liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć 

 PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia 

wejścia/ wyjścia 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 

 PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z 

żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i 

panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz sufitów  

 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

 PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
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 PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki 

zabezpieczające 

 PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody 

badań 

 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: 

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne 

 PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 3: 

Materiały z gumy porowatej 

 PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: 

Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu 

 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne  

 PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące 

elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 

 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 

Domieszki do betonu.  Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie  

i etykietowanie 

 PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie 

 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 

Zaprawa tynkarska 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 
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 PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, 

badania, sterowanie jakością 

 PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, 

sterowanie jakością 

 PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do 

wyjść uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją 

przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne 

otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania 

skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe 

kanałowe 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu 

pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, 

znakowanie i ocena zgodności 

 PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. 

Wymagania 

 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 

2: Systemy ochrony powierzchni betonu 
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 PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 

3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

 PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 

4: Łączenie konstrukcyjne  

 PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 

5: Beton iniekcyjny 

 PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze 

 PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: 

Części składowe systemów kominowych 

 PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 

2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

 PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały 

wewnętrzne  

 PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe  

 PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania  

i metody badań 

 PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu 

płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki 

techniczne dostawy 

 PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody 

i innych płynów wodnych 

 PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do 

transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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 PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. 

Wymagania 

 PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. 

Wymagania 

 PN-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych 

automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających 

 PN-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące 

nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających  

 PN-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych 

urządzeń wyzwalających i zatrzymujących 

 PN-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu 

zbiornika i ich urządzeń wyzwalających  

 PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów 

kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń 

wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

 PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych 

urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

 PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do 

urządzeń gaśniczych gazowych.  Część 7: Wymagania i metody badań dysz 

stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

 PN-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek 

pożarowych 

 PN-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące 

manometrów i łączników ciśnieniowych 

 PN-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące 

mechanicznych urządzeń ważących 
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 PN-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące 

pneumatycznych urządzeń alarmowych 

 PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych 

 PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 

ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

 PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających 

 PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 

6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

 PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

Część 10: Źródła energii 

 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. 

Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 

urządzeń tryskaczowych i  zraszaczowych. Część 1: Tryskacze 

 PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 

urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe 

wodne 

 PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 

urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe 

powietrzne  

 PN-EN 12259-4:2003  Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe  

 PN-EN 12259-5:2005  Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

tryskaczowych i  zraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody 

 PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. 

Wymagania,  metody badań i ocena zgodności 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 

 PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 

Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
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 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i 

metody badań 

 PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie 

cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe 

zamocowane na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 

 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

 PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych 

zastosowań 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacjaPN-EN 13164:2003/AC: 

2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

 PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja  

 PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

ze szkła piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 
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 PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 

wymagania 

 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody 

badań 

 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: 

Wymagania 

 PN-EN 13565-1:2004 (U)  Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 

1: Wymagania i metody badań podzespołów 

 PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i 

metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 

 PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i 

metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 

 PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie  

z bezpieczeństwem 

 PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 

 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 

osnowie do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 

 PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykowe  Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych 

 PN-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań 

zewnętrznych 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Materiały. Właściwości i wymagania 

 PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 

 PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje  

i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do 

nieciągłych pokryć dachowych 

 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje  

i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 

 PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 
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 PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów 

podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 

przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy 

regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże 

betonowe. Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub 

składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia 

 PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne 

pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. 

Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 

 PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 

Właściwości zasadnicze 

 PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego 

kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem 

 PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 

Wymagania 

 PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne 

sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania 

ogólne 

 PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja 

zalew na gorąco 

 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja 

zalew na zimno 

 PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 

prefabrykowanych złączy 
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 PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z 

płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

 PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 

 PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 

 PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do 

izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: 

Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiazanej  

 PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do 

izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem 

 PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i 

znakowanie 

 PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). 

Wymagania 

 PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 

 PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe 

wysokiej wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie  

 PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody 

badania 

 PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z 

tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji 

cieplnej/ akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań 

 PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do 

robót budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy 
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