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Załącznik nr 2
Do umowy nr .......,.......,....
Z dnia

I. Opis iwymagania dotyczące robót remontowych i adaptacyjnych Pracowni
Angiografii WSM im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Zakres:

dostawa i montaż nowego angiografu
demontaz i utylizacja istniejącego angiografu
opracowanie koncepcji dotyczącej adaptacji pomieszczeń pracowni
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń pracowni.
Podstawą do jej opracowania będzie koncepcja zaakceptowana przez Zamawiającego.
. uzgodniona z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa
pożaroweg o,bezpieczeństwa i higieny pracy
. zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z
umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi oraz
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuzyć.
5. projekt osłon stałych wrazz pozytywną opinią Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
6. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wrazz zezwoleniami,
atestami i Świadectwami potwierdzającymi spełnienie wszelkich warunków wymaganych
obowiązującymi przepisami w formie papierowej w 2 egzemplarzach i na płycie CD
7. wykonawca odpowiada za wszelkie administracyjne pozwolenia i dopuszczenia
pracowni do uzytkowania
8. wykonawca przed złozeniem oferty dokona wizji lokalnej pomieszczeń pracowni
1.
2.
3.
4.

1. Branża budowtana:
1. drzwi wykończone w sposób

umożliwiający ich mycie i dezynfekcję:
o pomiędzy pom, przygotowania pacjenta a salą angiografii - automatyczne,
spełniające warunki projektu osłon stałych, dopuszcza się drzwi przesuwne
o pomiędzy pom. przygotowania lekarzy a pom. przygotowania pacjenta automatyczne, dopuszcza się drzwi przesuwne
o pomiędzy sterownią a salą angiografii - rozwierane, pełne, bez automatyki,
spełniające warunki projektu osłon stałych
o pomiędzy korytarzem wewnętrznym a pom przygotowania pacjenta - pełne z kontrolą
dostępu
o pozostałe drzwi rozwierane, pełne, bez automatyki
2. zmniejszenie istniejącego okna ochronnego pomiędzy sterownią i salą angiografii
3. konstrukcja sufitowa dla urządzeń podwieszanych
4. wykonanie nowych kanałów kablowych, naprawa podłogi
5. wzmocnienie lub wymiana istniejącego fundamentu pod aparat, wzmocnienie stropu
dla urządzeń podwieszanych - jezeli będzie to wynikało z obliczeń konstrukcyjnych
uprawn ionego projektanta
6. wymiana wykładziny w sali angiografii i pom. przygotowaniu pacjenta na wykładzinę
elektro przewodzącą
7. uzupełnienie lub wymiana osłon radiologicznych (Ściany, sufit, podłoga) w sali
angiografii, zgodnie z projektem osłon stałych
B. szpachlowanie i malowanie wszystkich ścianfarbami odpornymi na mycie i
dezynfekcję
9. dostosować sufity podwieszone do nowej aranżacji pomieszczeń. Sufity higieniczne z
dopuszczeniem do stosowania w obiektach służbyzdrowia (salach zabiegowych)

10.szafa wnękowa od strony korytarza wewnętrznego w sali angiografii z możliwościąjej
mycia i dezynfekcji
11.zabudowa meblowa w pom. przygotowania pacjenta z możliwościąjej mycia i
dezynfekcji
12. wymagane jest takie usytuowanie pomieszczeń, aby umozliwić przejście ze sterowni
do pom przygotowania pacjenta. Usytuowanie ścianek działowych zgodnie z
zaa kceptowa ną przez Za mawiaj ącego koncepcją.

2. Branża etektryczna:

1.

dostosowanie iewentualnąwymianę zasilania itras na potrzeby zasilania aparatu i
pracowni Istniejący kabel Cu 5x50 ekranowany o długoŚci ok. 40 m, zabezpieczenie w
rozdzielni głównej bloku B 160A. W przypadku konieczności zwiększenia przekroju
kabla względnie dołozenia nowego nalezy go zmufować i przenieśćdo innego pola
rozdzielni nn(długośćprzedłużenia ok. 10 m).
2. zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji
3. montaz systemu sieci IT - np. Bender (system kontroli izolacji) - w tym:
tra nsformator seperacyj ny medyczny, mod uł ko ntrol no zasi lający, kaseta
sygnalizacyjna
4. montaż nowego osprzętu na Ścianach oraz opraw oświetleniowych - oprawy
podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, oraz,,Uwaga promieniowanie" na potrzeby
pracowni
5. instalację sieci strukturalnej na potrzeby pracowni z wyposażeniem PD w ewentualny
sprzęt pasywny (patch panele, organizery kabli, patchcordy)
6. instalację systemu Kontroli Dostępu KD - drzwi wejŚciowe w korytarzu
7. instalacja systemu SAP - uzupełnienia i prace instalacyjne związane z nową
aranzacją pomieszczeń
B. pomiary elektryczne
9. dostawy i montażu sprzętu aktywnego (switch)
10. gniazda sieciowe systemu komputerowego szpitala w pomieszczeniu sterowni

3.

Branża sanitarna:

1.

4.

dostosowaĆ system wentylacji w pracowni do aktualnych potrzeb i wymagań nowego
aparatu.
zdemontowaĆ istniejący układ schładzania powietrza w sali angiografii z czynnikiem
chłodniczym R22 i zamontować w sali angiografii oraz sterowni klimatyzator typu
Multi Split z pro-ekologicznym czynnikiem chłodniczym. Dostosować wydajność
klimatyzatora w pomieszczeniu technicznym do nowych urządzeń w oparciu o bilans
obciązeń chłod niczych.
myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa (koryto ze stali nierdzewnej) z bateriami
a utomatyczny mi, bezdotykowym i i podaj n i ka m i środ ków d ezynfekcyj nych w
pom ieszczen iu przygotowa n ia leka rzy
korekta instalacji c.o. wraz z grzejnikami

4.

Gazy medyczne:

2.

3,

demontaz i montaz w nowym miejscu 2 punktów poboru gazów medycznych (tlen,
podtlenek azotu, próżnia, spręzone powietrze) wraz z instalacjami, zlokalizowanych na
Ścianie między salą angiografii a pokojem przygotowania pacjenta (w przypadku
powiększenia sali angiografii)
rnstalacje gazów medycznych muszą być gwarantowane certyfikacją wyrobu
medycznego - znak CE. Wykonawca na poparcie swoich kwalifikacji powinien
przedstawić certyfikat jakoŚci PN-EN ISO 13485-2OL2.

II. Wymagania dotyczące projektu
uwzględniać wszystkie branże, zgodnie z zakresem wymagań
Zamawiającego, opisanych w pkt. I.
Projekt dotyczący adaptacji pomieszczeń oraz wszelkie wykonane prace związane z
realizacją projektu oraz montażem angiografu wraz z wyposazeniem winny być
realizowane zgodnie z przyjętymi standardami, zasadami oraz obowiązującymi
przepisami, a w szczególności:

1. Projekt powinien

2.

Normy PN

III.

-

EN 60601-2-33 Medyczne urządzenia elektryczne

1. Wszystkie środki techniczne, w tym także materiały, niezbędne do

2.

3.

wykonania
zamówienia w zakresie objętym dokumentacją techniczną dostarcza Wykonawca.
Do obowiązków Wykonawcy nalezy po zakończeniu robót usunięcie na jego koszt
wszystkich zbędnych materiałów i uporządkowanie miejsc wykonywania robót
poprzez doprowadzenie tych miejsc do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne media w ilościniezbędnej do
realizacji zamówienia, Zasady udostępnienia mediów zostaną uzgodnione
pisemnie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, przed przystąpieniem do
real izacji za mówienia.
Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą bez wyłączania
działalnościjednostek organizacyjnych szpitala, zlokalizowanych w budynku,
zatem winny być wykonane przez Wykonawcę z uwzględnieniem specyfiki obiektu
szpitalnego, pod względem
a/ koniecznego o9raniczenia natęzenia poziomu hałasu i zapylenia (roboty o
wysokim natęzeniu hałasu mogą byĆ wykonywane wyłącznie między godz. B a 16tą)
b/ zminimalizowania zakłóceń w działalnościjednostek organizacyjnych szpitala
zlokalizowanych w budynku
c/ organizacji robót w sposób jak najmniej uciązliwy dla pacjentów i personelu
medycznego.
Cena oferty w zakresie niniejszego zadania winna być okreŚlona ryczałtowo, z
uwzględnieniem wszystkich zadań opisanych w niniejszym załączniku. Załącznik
ten, jako integralna częśćoferty, będzie również stanowił załącznik do umowy.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz umożliwia wgląd do
dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia w siedzibie
Zamawiającego przed złozeniem oferty. W celu ustalenia terminu dokonania wizji
nalezy zadzwonić pod numer telefonu 061 8739-29L - Dział Inwestycji.
:

4,
5.

UWAGI:

1.
2,

Po wykonaniu wszystkich robót wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych.

Wszytskie roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne należy wykonaĆ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz normami i aprobatami
technicznymi.

Załacznik:
o rzut pomieszczeń pracowni angiografii przeznaczonych do adaptacji

Podpis osoby upoważnionej
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