Dot. Przebudowy Oddziału Urologii
Uzupełnienia do zakresu instalacji elektrycznej i słaboprądowej, zabudowy drzwi.
I. Pomieszczenia wyłączone z zakresu instalacji elektrycznej:
1. 4.02 sekretariat urologia,
2. 4.03 pokój zabiegowy,
3. 4.08 pokój zabiegowy,
4. 4.17 dyżurka lekarzy,
5. 4.22 pokój ordynatora,
6. 4.06 pokój oddziałowej
W pomieszczeniach nie wykonywać robót budowlanych, za wyjątkiem malowania stolarki drzwiowej
II. Zamawiający wymaga zabudowy nowych drzwi wyłącznie w następujących pomieszczeniach:
1. D8 w pomieszczeniu 4.04,
2. D9 w pomieszczeniu 4.05,
3. D12 w pomieszczeniu 4.07,
4. D11 i D12 w pomieszczeniu 4.12,
5. D2 i D5 w pomieszczeniu 4.16,
6. D4 w pomieszczeniu 4.13,
7. D6 i D13 w pomieszczeniu 4.14.
8. D2 w pomieszczeniu 11.1,
9. D1 (2 sztuki) w pomieszczeniu 5.01
10.Ds2, Ds3 wnęki instalacyjne w Oddziale Urologii
11. D2 wejście na klatkę ewakuacyjną- Oddział Urologii.
12. D7 w pomieszczeniu 4.10
Drzwi powinny być zgodne z opisem na rysunku 14z – zestawienie stolarki.
Pozostałe drzwi pozostawić jako istniejące.
III. Instalacja sygnalizacji pożarowej
Okablowanie instalacji p.pożarowej wykonać w pomieszczeniach przewidzianych do przebudowy
To jest:
1. 4.09 punkt pielęgniarski,
2. 4.10 dyżurka pielęgniarek,
3. 4.13 przygotowanie lekarzy,
4. 4.14 sala zabiegowa,
5. 4.15 punkt opisowy,
6. 4.16 mycie wstępne,
7. 4.12 sala chorych 1 ł,
8. 4.11 węzeł sanitarny,
9. 4.07 sala chorych 3ł,
10. 4.04 pokój zabiegowy USG,
11. 4.05 WC pacjentów zewnętrznych,
12. 11.1 Wentylatorownia,
13. 4.18, 4.19, 4.20 sale chorych
Nie montować ogółu urządzeń tj. centrali sygnalizacji pożarowej Polon-4900, central sterujących UCS6000, czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
Na kanałach wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej (XI piętro - poddasze) oraz w sali zabiegowej
(pomieszczenie 4.14) - zgodnie z projektem branży sanitarnej - zabudować klapy ppoż. z siłownikami

elektrycznymi 24 VDC i wyzwalaczami termicznymi oraz wykonać w ich obrębie okablowanie, które w
przyszłości umożliwi ich połączenie z centralami sterującymi UCS-6000.
Ułożyć kable pętli dozorowych między rozdzielnią elektryczną w piwnicy (od planowanej lokalizacji
centrali Polon-4900) do pomieszczenia wentylatorowni na XI piętrze oraz do wnęk technicznych na IV
piętrze.
V. Instalacja Systemu Kontroli Dostępu
Nie montować systemu kontroli dostępu
VI. Instalacja przywoławcza - wykonać zgodnie z projektem za wyjątkiem pomieszczeń 4.03 pokój
zabiegowy oraz 4.17 pokój lekarzy.
VII. Pomieszczenia: 4.02 sekretariat, 4.03 pokój zabiegowy, 4.08 pokój zabiegowy, 4.17 dyżurka
lekarzy, 4.22 pokój ordynatora, 4.06 pielęgniarka oddziałowa nie będą przebudowane.
Należy w nich pozostawić istniejące okablowanie strukturalne (nie realizować linii ujętych w
projekcie).
VIII. Istniejące okablowanie strukturalne pozostawić w salach chorych 4.18, 4.19, 4.20
IX. Zamawiający rezygnuje z instalacji telewizji dozorowej- nie uwzględniać w ofercie.
X. W zakres zamówienia nie wchodzi instalacja słaboprądowa w Oddziale Laryngologii.

