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Nazwa i kody CPV 

 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45450000-6 Robot budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45214631-2 Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 
42512300-1 Układ HVAC 
42520000-7 Urządzenia wentylacyjne 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
71315410-6 Kontrola systemu wentylacji 
45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
42961000-0 System sterowania i kontroli 
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
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l. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Należy zaprojektować i wykonać nowe układy wentylacyjne i klimatyzacyjne 
utrzymujące wymagane parametry powietrza w wybranych pomieszczeniach 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pawilonie Stacjonowania Ratowników 
Medycznych WS-SPZOZ w Zgorzelcu.  

Zamówienie obejmuje: 
- sporządzenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

-  uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do realizacji inwestycji (w razie 
wystąpienia takiej konieczności), 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 - przeprowadzanie wymaganych prób, przygotowanie dokumentów związanych z 
oddaniem do użytkowania.
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. WYMAGANE PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIACH. 

 
 

2.1 OPIS ROZWIĄZAŃ INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I CHŁODNICZYCH DO 

WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ SOR 

2.1.1 UKŁAD WENTYLACYJNY N1/W1 - SALA ZABIEGOWA NR 1 i 2 

Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacyjną N1/W1 obsługującą dwie 
sale zabiegowe nr 1 i nr 2  o powierzchni około 35 m2 każda. 

W pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę 22,5 ± 2,5˚C  w ciągu całego 
roku.  

Wentylacja nie będzie spełniać roli ogrzewania. 
Sumaryczny strumień powietrza wentylującego oba pomieszczenia wynosi około 

V=2500 m3/h i został wyznaczony w oparciu o wymaganą minimalną krotność wymian 
powietrza w pomieszczeniach (wytyczne sanitarnohigieniczne) i bilans zysków ciepła. 
Układ ma pracować wyłącznie na powietrzu zewnętrznym. 

Do uzdatniania powietrza należy zaprojektować i dobrać centralę wentylacyjną w 
wykonaniu higienicznym - zewnętrzną. Wydatek powietrza 2500 m3/h, spręż 
dyspozycyjny nawiewu 700 Pa, spręż dyspozycyjny wywiewu 700 Pa. Urządzenie należy 
zlokalizować na zewnątrz budynku - dachu. W skład centrali mają wchodzić następujące 
elementy, nawiew: sekcja wlotowa z filtrem wstępnym F5, sekcja inspekcyjna, 
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności min. 86%,  nagrzewnica elektryczna 
o mocy znamionowej 18 kW, chłodnica freonowa o mocy około 20 kW (ekologiczny 
czynnik chłodniczy np. R410A), wentylator, filtr końcowy F9, wywiew: filtr F5, 
wentylator. Maksymalne moce właściwe wentylatorów zgodnie z § 154 punkt 10 i 11 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odzysk ciepła na wymienniku 
krzyżowym. Od strony czerpni i wyrzutni zastosować sekcje tłumienia. Na magistralnych 
kanałach należy zainstalować tłumiki hałasu, tak aby dopuszczalny poziom dźwięku w 
pomieszczeniach nie przekraczał wartości normatywnych dla pomieszczeń szpitalnych 

Do zasilania chłodnicy zastosować inwerterowy agregat freonowy o minimalnej 
nominalnej mocy chłodniczej 19 kW. Agregat należy wyposażyć w zestaw 
przyłączeniowy do chłodnicy. Agregat chłodniczy umieścić na zewnątrz budynku – 
dachu. Dopuszcza się zmianę lokalizacji po uzgodnieniu z Inwestorem. 

Zasilenie nagrzewnicy z projektowanej rozdzielni elektrycznej RWK.  
Powietrze zewnętrzne po uzdatnieniu należy doprowadzić izolowanymi kanałami 

magistralnymi do pomieszczeń docelowych – Sali zabiegowej nr 1 i 2. Kanały 
poprowadzić przez istniejące pomieszczenia wykonując odpowiednie zabezpieczenia 
przeciw pożarowe i zabudowy .  

Bezpośrednio do pomieszczeń powietrze będzie wtłaczane za pomocą 
nawiewników sufitowych. Należy zastosować anemostaty nawiewne wyposażone w 
filtry absolutne H 11. Wymiana filtrów będzie odbywać się od strony pomieszczenia. 
Każdy filtr absolutny wyposażyć w czujnik różnicy ciśnień wysyłający sygnał o 
przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń zrealizować w oparciu o anemostaty lub 
kratki wywiewne wyposażone w przepustnice. 
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Strumień powietrza wentylującego pomieszczenia sal zabiegowych został 
wyznaczony w oparciu o zyski ciepła.  

Szczegółowe parametry urządzeń, centrala wentylacyjna wraz z agregatem 
podano w załączniku 3.1 i 3.2 do PFU. 

 

2.1.2 UKŁAD WENTYLACYJNY N2/W2 – SALA ŁÓŻKOWA 

Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacyjną N2/W2 obsługującą salę 
łóżkową  o powierzchni około 105 m2. 

W pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę 22,5 ± 2,5˚C  w ciągu całego 
roku.  

Wentylacja nie będzie spełniać roli ogrzewania. 
Sumaryczny strumień powietrza wentylującego pomieszczenie wynosi około 

V=3000 m3/h i został wyznaczony w oparciu o wymaganą minimalną krotność wymian 
powietrza w pomieszczeniach (wytyczne sanitarnohigieniczne) i bilans zysków ciepła. 
Układ ma pracować wyłącznie na powietrzu zewnętrznym. 

Do uzdatniania powietrza zaprojektować i dobrać centralę wentylacyjną w 
wykonaniu higienicznym - zewnętrzną. Wydatek powietrza 3000 m3/h, spręż 
dyspozycyjny nawiewu 700Pa, spręż dyspozycyjny wywiewu 700Pa, Urządzenie 
zlokalizować na zewnątrz budynku - dachu. W skład centrali mają wchodzić następujące 
elementy, nawiew: sekcja wlotowa z filtrem wstępnym F5, sekcja inspekcyjna, 
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności min 86%,  nagrzewnica elektryczna 
o mocy znamionowej 18 kW, chłodnica freonowa o mocy około 20kW (ekologiczny 
czynnik chłodniczy np. R410A), wentylator, filtr końcowy F9, wywiew: filtr F5, 
wentylator. Maksymalne moce właściwe wentylatorów zgodnie z § 154 punkt 10 i 11 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odzysk ciepła na wymienniku 
krzyżowym. Od strony czerpni i wyrzutni zastosować sekcje tłumienia. Na magistralnych 
kanałach  należy zainstalować tłumiki hałasu, tak aby dopuszczalny poziom dźwięku w 
pomieszczeniach nie przekraczał wartości normatywnych dla pomieszczeń szpitalnych 

Do zasilania chłodnicy zastosować inwerterowy agregat freonowy o minimalnej 
nominalnej mocy chłodniczej 19 kW. Agregat należy wyposażyć w zestaw 
przyłączeniowy do chłodnicy. Agregat chłodniczy umieścić na zewnątrz budynku – 
dachu. Dopuszcza się zmianę lokalizacji po uzgodnieniu z Inwestorem. 

Zasilenie nagrzewnicy z projektowanej rozdzielni elektrycznej RWK.  
Powietrze zewnętrzne po uzdatnieniu należy doprowadzić izolowanymi kanałami 

magistralnymi do pomieszczenia docelowego – sali łóżkowej. Kanały poprowadzić przez 
istniejące pomieszczenia wykonując odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
zabudowy .  

Bezpośrednio do pomieszczenia powietrze będzie wtłaczane za pomocą 
nawiewników sufitowych. Należy zastosować anemostaty nawiewne wyposażone w 
filtry absolutne H 11. Wymiana filtrów będzie odbywać się od strony pomieszczenia. 
Każdy filtr absolutny wyposażyć w czujnik różnicy ciśnień wysyłający sygnał o 
przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia. 

Wywiew powietrza z pomieszczenia zrealizować w oparciu o anemostaty lub 
kratki wywiewne wyposażone w przepustnice. 

Strumień powietrza wentylującego pomieszczenie sali po zabiegowej został 
wyznaczony w oparciu o zyski ciepła.  
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Szczegółowe parametry urządzeń, centrala wentylacyjna wraz z agregatem 
podano w załączniku 3.1 i 3.2 do PFU. 

 

2.1.3 UKŁAD WENTYLACYJNY N3/W3 – KOMUNIKACJA 

Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacyjną N3/W3  obsługującą 
komunikację  oddziału SOR. 

W pomieszczeniu należy zapewnić wymaganą przepisami ilość powietrza 
wentylującego  w ciągu całego roku.  

Wentylacja nie będzie spełniać roli ogrzewania. 
Sumaryczny strumień powietrza wentylującego pomieszczenie wynosi około 

V=1000 m3/h i został wyznaczony w oparciu o wymaganą minimalna krotność wymian 
powietrza w pomieszczeniach (wytyczne sanitarnohigieniczne).  

Układ ma pracować wyłącznie na powietrzu zewnętrznym. 
Do uzdatniania powietrza zaprojektować i dobrać centralę wentylacyjną w 

wykonaniu standardowym - zewnętrzną. Wydatek powietrza 1000 m3/h, spręż 
dyspozycyjny nawiewu 200 Pa, spręż dyspozycyjny wywiewu 200 Pa. Urządzenie 
zlokalizować na zewnątrz budynku - dachu. W skład centrali mają wchodzić następujące 
elementy, nawiew: sekcja wlotowa z filtrem wstępnym F5, wymiennik krzyżowo-
przeciwprądowy o sprawności min 84%  nagrzewnica elektryczna o mocy znamionowej 
4,5 kW, chłodnica freonowa o mocy około 10kW (ekologiczny czynnik chłodniczy np. 
R 410A), wywiew: filtr F5, wentylator. Maksymalne moce właściwe wentylatorów 
zgodnie z § 154 punkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odzysk 
ciepła na wymienniku krzyżowym. Od strony czerpni i wyrzutni zastosować sekcje 
tłumienia. Na magistralnych kanałach  należy zainstalować tłumiki hałasu, tak aby 
dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach nie przekraczał wartości 
normatywnych dla pomieszczeń szpitalnych 

Do zasilania chłodnicy zastosować inwerterowy agregat freonowy o minimalnej 
nominalnej mocy chłodniczej 10 kW. Agregat należy wyposażyć w zestaw 
przyłączeniowy do chłodnicy. Agregat chłodniczy umieścić na zewnątrz budynku – 
dachu. Dopuszcza się zmianę lokalizacji po uzgodnieniu z Inwestorem. 

Zasilenie nagrzewnicy z projektowanej rozdzielni elektrycznej RWK.  
Powietrze zewnętrzne po uzdatnieniu należy doprowadzić izolowanymi kanałami 

magistralnymi do pomieszczenia docelowego – komunikacji . Kanały poprowadzić przez 
istniejące pomieszczenia wykonując odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
zabudowy .  

Bezpośrednio do pomieszczenia powietrze będzie wtłaczane za pomocą 
nawiewników sufitowych. Należy zastosować anemostaty nawiewne wyposażone w 
przepustnice.  

Wywiew powietrza z pomieszczenia zrealizować również w oparciu o 
anemostaty  wyposażone w przepustnice. 

Szczegółowe parametry urządzeń,centrala wentylacyjna wraz z agregatem 
podano w załączniku 3.1 i 3.2 do PFU. 

 
 

 

 

 



8 

2.1.4 UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. 

Należy wykonać systemy sterowania urządzeniami wentylacyjnymi, chłodniczymi 
i grzewczymi. 
  System sterowania wentylacją i agregatami freonowymi obejmuje: 
- regulację urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych, 
- pomiary i monitorowanie parametrów, 
- sygnalizację przekroczenia zadanych wartości oraz awarii. 
 

Układ automatyki musi zapewnić autonomiczne sterowanie pracą 
poszczególnych zładów wentylacyjnych. Przewiduje się następujące, podstawowe 
funkcje automatyki: 

- płynna regulacja wydajności wentylatorów central w funkcji utrzymania ciśnień w 
kanale nawiewnym i wywiewnym oraz w funkcji trybu pracy (tryb pracy pełny/tryb 
oszczędny weekendowy), 
- regulacja układu odzysku ciepła w funkcji utrzymania zadanej temperatury 
powietrza nawiewanego, 
- regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy w funkcji utrzymywania zadanej 
temperatury powietrza wywiewanego oraz w funkcji trybu pracy (tryb pracy 
pełny/tryb oszczędny weekendowy), 
- ograniczenie zużycia ciepła i chłodu przy pomocy układu odzysku ciepła i chłodu 
oraz w funkcji trybu pracy (tryb pracy pełny/tryb oszczędny weekendowy),  
- pomiar różnicy ciśnień na filtrach w centralach,  
- pomiar różnicy ciśnień na filtrach absolutnych w anemostatach nawiewnych, 
- sygnalizacja zabrudzenia wszystkich filtrów, 
- pomiar różnicy ciśnień na wentylatorach, 
- sygnalizacja braku sprężu wentylatorów, 
- sygnalizacja awarii przetworników częstotliwości wentylatorów, 
 - alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów pracy, 
 - awaryjne wyłączenie centrali wentylacyjnej poprzez wyłącznik awaryjny, 
 - sterowanie ręczne pracą centrali wentylacyjnej w przypadku wyboru trybu pracy 
R z przełącznika AO/R. 

Sygnalizację przekroczenia zadanych wartości oraz awarii wykonać poprzez 
dźwiękowy i świetlny alarm (kolor niebieski sygnalizatora). Sygnalizatory umieścić w 
miejscu uzgodnionym z użytkownikiem 

Każdą automatykę centrali należy wyposażyć w panel sterujący umieszczony we 
wskazanym przez użytkownika miejscu. 

2.1.5 SYSTEM KLIMATYZACYJNY POMIESZCZEŃ PAWILONU STACJONOWANIA 

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

Należy zaprojektować i wykonać instalację klimatyzacji typu Split w 8 wskazanych  
pomieszczeniach pawilonu stacjonowania ratowników medycznych. 

W pomieszczeniach należy zapewnić wymaganą przez zamawiającego 
temperaturę   22,5 ± 2,5˚C  w ciągu całego roku. 

Zakres prac obejmuje kompletne wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z 
przebudową układu zasilania i dostosowaniem go do potrzeb nowoprojektowanej 
instalacji klimatyzacji oraz wszelkich prac budowlanych, w tym przebić, obudów, 
malowania, przejść przeciwpożarowych, odprowadzenia skroplin. 
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Ponadto zakres obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie 
prób, pomiarów oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie. 

Szczegółowe parametry urządzeń klimatyzacyjnych podano w załączniku nr 3.3 do 
PFU. 

 
2.1.6 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. 

Do instalacji elektrycznej należy podłączyć następujące urządzenia: 

- agregat chłodniczy freonowy o mocy 19 kW  4,7 kW/400V 

   do centrali N1/W1 i N2/W2) 

- agregat chłodniczy freonowy o mocy 10 kW  2,9 kW/400Vn3 

  do centrali N3/W3 

- centralę wentylacyjną układu N1/W1   19,1 kW/400V 

- centralę wentylacyjną układu N2/W2   12,4 kW/400V 

- centralę wentylacyjną układu N3/W3   4,8 kW/400V 

- agregat klimatyzacyjny (do systemu split)                      1,05 kW/230Vx 8 szt. 

Urządzenia zasilić z istniejącej rozdzielni RG. Do zasilania należy wykonać 
rozdzielnice zasilające RWK z odpowiednimi zabezpieczeniami. Ilość rozdzielnic 
zasilających oraz lokalizację uzgodnić z Inwestorem. 

 

 

2 .1.7  WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE I BUDOWLANE. 
Należy wykonać konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne  i agregaty 

chłodnicze umieszczone na dachu budynku. 
Należy wykonać cokoły pod podstawy dachowe dla przejścia przez dach kanałów 

   wentylacyjnych.  
            Należy wykonać przejścia dachowe dla instalacji. 

Należy wykonać zabudowy kanałów wentylacyjnych w formie sufitów 
podwieszanych w następujących pomieszczeniach: 

- sala zabiegowa nr 1, powierzchnia ok. 35,0 m2 
- sala zabiegowa nr 2,  powierzchnia ok. 35,0 m2 
- sala łóżkowa, powierzchnia ok. 105,0 m2 
o parametrach zgodnych z załącznikiem 3.4. 
W związku z tym należy również przewidzieć wymianę opraw świetlówkowych 

natynkowych na oprawy przeznaczone do stropów podwieszanych o siatce 60x60 cm i 
parametrach zgodnych z załącznikiem 3.4. w ilości 50 szt. 

Należy wykonać przebicia w stropach i ścianach umożliwiające przeprowadzenie 
instalacji i kanałów wentylacyjnych.  

Sposób posadowienia powinien zapewnić odporność na wpływ warunków 
atmosferycznych. 
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Należy przewidzieć dojścia do urządzeń spełniające wymagania BHP oraz 
odpowiednie wymagane odległości pomiędzy urządzeniami. 

2.1.8 WYTYCZNE PPOŻ. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające o odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej oddzielenia 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zamówić klapy z wyzwalaczem 
termicznym. 

Przewody wentylacji przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują 
należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EIS) wymaganej dla 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażyć 
w przeciwpożarowe klapy odcinające. Przewody wentylacji przechodzące przez 
pomieszczenia wydzielone ściankami stanowiącymi oddzielenie pożarowe, których nie 
obsługują należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EIS) wymaganej 
dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też wyposażyć w 
przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić 
wokół klap przeciwpożarowych zgodnie z AT. Przejścia przewodów rurowych przez 
przegrody wydzielenia pożarowego wykonać jako ogniowe — wypełnić zaprawą  
ogniochronną. 

 

2.2 UWAGI OGÓLNE. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej tak, aby spełniała wymogi Inwestora i reprezentowała 
wymagany standard. Należy ująć wszystkie elementy i urządzenia, które są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem istniejącym obiektu i 
instalacji, uwzględnienia wszelkich informacji zawartych w niniejszym opracowaniu i 
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora, jak również jest zobowiązany do 
wykonania i zainstalowania wszystkich urządzeń i elementów (również 
nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu) mających wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie systemu. 

Instalacje należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 5 z 2002 r. — „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych”. 

Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu 
producentów. 

Rozmieszczenie przewodów, elementów i urządzeń wentylacyjnych 
przedstawione na załączonych rysunkach jest schematyczne. Dokładne rozmieszczenie 
poszczególnych instalacji, elementów nawiewnych i wywiewnych oraz urządzeń należy 
wykonać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Trasowanie na budowie kanałów wentylacyjnych i instalacji chłodniczych należy 
wykonać w koordynacji z innymi instalacjami w sposób pozwalający na uniknięcie 
kolizji. 
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Przewody freonowe należy zaizolować w sposób szczelny na dyfuzję pary wodnej, 
izolacją z kauczuku syntetycznego. Grubość izolacji zgodnie załącznikiem nr 2 do 
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacja 
musi szczelnie przylegać do zewnętrznej powierzchni rur. 

Fragmenty instalacji prowadzone na zewnątrz budynku należy wyposażyć w 
izolację do zastosowań zewnętrznych lub zastosować płaszcz z blachy.  

W celu umożliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki 
i elementy wywiewne powinny być wyposażone w przepustnice regulacyjne. 

Rozmieszczenie elementów wentylacyjnych (nawiewniki i wywiewniki) w stropie 
podwieszonym należy dostosować do siatki stropów by nie było kolizji z innymi 
elementami (jak np. oświetlenie, czujki itp.). Podłączenia anemostatów i skrzynek do 
nawiewników wykonać za pomocą przewodów elastycznych. Należy zastosować  
izolowane przewody elastyczne posiadające właściwości tłumiące. 

Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej i zaizolować izolacją o grubości 80 mm oraz płaszczem z blachy stalowej 
ocynkowanej lub zastosować przewody wentylacyjne preizolowane. Kanały 
wentylacyjne na odcinkach od centrali N1/W1, N2/W2, N3/W3 do pomieszczeń 
docelowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i zaizolować izolacją o 
grubości 50 mm z folią aluminiową.  

Połączenia elastyczne elementów nawiewnych i wywiewnych z kanałami 
wentylacyjnymi wykonać z przewodów elastycznych o właściwościach tłumiących. 
Maksymalne długości odcinków 1,5 m. 

W instalacjach wentylacyjnych należy przewidzieć możliwość czyszczenia instalacji 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” 
przez otwory rewizyjne lub demontaż kształtek. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać pomiary i regulację 
wydajności poszczególnych układów. 

 

2.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
Zamawiający będzie wymagał dobrej jakości wykonania prac projektowych i 

robót, użycia materiałów spełniających wymagania trwałości oraz organizacji robót nie 
zakłócającej w poważny sposób funkcjonowania obiektu. 

Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego 
zamówienia i podda kontroli: rozwiązania projektowe, materiały i gotowe wyroby 
budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych 
parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty 
budowlane dotyczące poszczególnych elementów. 

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być 
zgodne z wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca 
będzie zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i 
dopuszczenia do obrotu tych towarów i urządzeń. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do 
reprezentowania go w kontaktach z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania 
zamówienia. Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić swojego 
przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami. 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje 
odbiorów robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
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 odbiór częściowy, odbiór końcowy z przejęciem robót. 
Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej 

pracy związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Zorganizowanie utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni 
utrzymanie ruchu, zabezpieczy dojścia do pomieszczeń szpitalnych w czasie trwania 
robót. W miejscach wymagających zabezpieczeń takich środków jak obarierowania, 
wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp. Koszt urządzenia i 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i 
instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie 
odpowiadał za naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków 
swojej działalności. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 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. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać 
normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 
wymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane 
dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane przepisami certyfikaty 
bezpieczeństwa. Na życzenie Zamawiającego takie świadectwa winny być niezwłocznie 
przez Wykonawcę przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie 
świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 
budowy materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z 
wymaganiami zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  



13 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 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 przez inspektora 
nadzoru, Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Sprzęt będący w dyspozycji 
Wykonawcy lub 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 musi posiadać dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

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 projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także 
w normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 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 rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w 
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub 
interpretacji. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów 
tych urządzeń potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z 
wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile 
szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich, jakość nie jest niższa niż tam 
określona. Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących 
dokumentów odniesienia: 

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 
Publicznych 

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania 
wykonawca jest obowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 

 Zamawiający przewiduje następująca kolejność działań związanych z realizacją 
zadania: 

- wyłonienie Wykonawcy, 

- udostępnienie obiektu Wykonawcy, 

- wykonanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, 

- wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych. 
Całość prac należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

przepisami. 

2. UPRAWNIENIA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadania wykonawca musi wykazać, że 
dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji 
właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

 

3. PODSTAWY PRAWNE. 

Przepisy prawne: 

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1332), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 
r. poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.  Z 2014 r. poz. 1278), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 
401), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126). 

Normy: 

- PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 
oznaczenia. 

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 
badania, oznaczanie. 

- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i określenia. 

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany 
parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in. do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 
   3.1 MINIMALNE PARAMETRY DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH 
   3.2 MINIMALNE PARAMETRY DOTYCZĄCE AGREGATÓW FREONOWYCH DO CENTRAL 
   3.3 MINIMALNE PARAMETRY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ  KLIMATYZACYJNYCH 
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