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I. Część opisowa 

1. Dane ogólne  

1.1. Nazwa i adres obiektu: 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ  
ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

1.2. Inwestor: 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ  
ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

1.3. Projektant:  

Konsorcjum projektowe: 

STEFAN GŁAZ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
 ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8, 02-558 Warszawa 
  

KANIEWSKI  ARCHITEKCI 
 ul. Pod lipą 1 m 39, 02-798 Warszawa 

1.4. Podstawa opracowania: 

1) Zlecenie Inwestora umowa nr 12/2014/TECH z dnia 20.06.2014r. 
2) Projekt wykonawczy nr 1102-PW-X-PA-A1-001 z października 2011r.  
3) Koncepcja architektoniczna zmian funkcjonalnych i budowlanych w 

budynku szpitala z kwietnia 2014r. 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami) 

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. (Dz.U. nr 129 z 1997 r.) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. nr 123, 
poz. 739) 

7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie  
wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i  
pomocniczej apteki (Dz. U. nr161, poz.1338). 

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie  
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki  
(Dz. U. nr171, poz.1395) 

9) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach  
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zmianami) 
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10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego  
postępowania z odpadami medycznymi z dnia 30.07.2010r.  
(Dz.U. nr 139, poz.940). 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny przebudowy budynku A1 
Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w 
Warszawie, sporządzony na podstawie projektu wykonawczego nr 1102-PW-X-PA-A1-
001 z października 2011r. oraz koncepcji zmian funkcjonalnych, wykonanej na 
podstawie wytycznych inwestorskich, dotyczących funkcji i wyposażenia pomieszczeń 
w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny, zatwierdzonej przez Inwestora w kwietniu 
2014r. Projekt uwzględnia zrealizowaną rozbudowę o budynek A2, która jest ściśle 
powiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szpitala. 
Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy Zamienny Technologii. 
 

3. Lokalizacja 

Istniejący budynek Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest usytuowany na 
działce położonej przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie. Budynek rozwiązany na 
rzucie w kształcie litery „H”. Wejście główne od strony ul. Madalińskiego, na dziedzińcu 
utworzonym przez boczne skrzydła . Zrealizowana rozbudowa, oznaczona na planie 
sytuacyjnym jako A2, została wpasowana w ramiona litery H od strony ogrodu i zajmuje 
prawie całą długość działki. Rozbudowa A2 jest funkcjonalnie i komunikacyjnie 
powiązana ściśle z istniejącym budynkiem A1. 
Na działce oprócz wspomnianej rozbudowy A2 będą zlokalizowane budynki 
gospodarcze stanowiące kolejny etap realizacji. Są to: budynek techniczny, 
przeznaczony dla umieszczenia w nim źródła kogeneracji i stacji rozprężania gazów 
medycznych, zlokalizowany po lewej stronie budynku głównego oraz garaż podziemny. 
Istniejący na terenie przeznaczonym pod rozbudowę pawilon pralni został wyburzony. 
Istniejące drzewa rosnące na terenie rozbudowy zostały przesadzone do terenów 
zielonych graniczących z działką. 
Wjazd na teren działki od strony ulicy Wiśniowej został zlikwidowany. Zachowany 
zostanie wjazd na parking istniejący od ul. Madalińskiego, który po przedłużeniu drogi 
będzie stanowił dojazd gospodarczy do magazynów w części piwnicznej budynku 
szpitala A2 oraz do wymienionych budynków gospodarczych i garażu podziemnego. 
 

4. Opis stanu istniejącego 

Istniejący budynek jest rozwiązany na rzucie w kształcie litery „H”. Na osi części  
środkowej, trójtraktowej, zlokalizowano główną klatkę schodową, windę towarową, 
obecnie zamurowaną i nie użytkowaną oraz  wejścia prowadzące z zadaszonego 
podjazdu karetek na kondygnacje przyziemia i wysokiego parteru. 
Na styku skrzydeł bocznych z częścią środkową znajdują się obudowane klatki 
schodowe trójbiegowe oraz windy łóżkowe. Oba skrzydła boczne, dwutraktowe , były 
zakończone od strony południowej klatkami schodowymi ewakuacyjnymi, obecnie 
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zaadaptowanymi na szachty instalacyjne.  
Od strony północnej zlokalizowano w skrzydłach bocznych klatki schodowe 
ewakuacyjne, które prowadzą na poziom terenu wyłącznie z poziomu wysokiego 
parteru. 
Obecnie w budynku są prowadzone prace modernizacyjne polegające na  
przebudowie funkcjonalnej w części istniejącej w związku  ze zrealizowaną 
równocześnie rozbudową. 
 
Konstrukcja  
 
Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej.   
Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6, 10 i 15cm 
Stropy - konstrukcja wg ekspertyzy 
Schody monolityczne, żelbetowe 
Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane 
Stolarka okienna - pcw 
Stolarka drzwiowa – drewniana 
Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 
 
Wykończenie pomieszczeń 
Większość  pomieszczeń posiada wykończenia powierzchni posadzek, ścian i sufitów w 
stanie dobrym.  
 
Posadzki: 
Lastriko – klatki schodowe, 
Posadzki z płytek ceramicznych – laboratorium analityczne, histopatologia, apteka , 
łazienki 
Wykładziny podłogowe rulonowe PCW -  korytarze, pokoje zabiegowe i sale łóżkowe, 
                                                                pokoje personelu, pokoje administracyjne,  
Wykładziny podłogowe antyelektrostatyczne - pomieszczenia rtg, sale operacyjne  
 
Ściany: 
Malowanie farbą emulsyjną – pokoje administracyjne, gabinety lekarskie 
Lamperia olejna – korytarze, klatki schodowe 
Płytki ceramiczne – łazienki, brudowniki, laboratorium, apteka,    
                             fartuchy w gabinetach lekarskich i salach zabiegowych                               
W korytarzach powierzchnie ścian zabezpieczone  systemowymi listwami z PCW. 
Narożniki ścian przy klatkach schodowych zabezpieczone stalowymi profilami 
kątowymi. 
 
Sufity: 
Sufit podwieszony modułowy –  korytarze 
W pozostałych pomieszczeniach sufity malowane farbą emulsyjną. 
Przewody instalacyjne maskowane podwieszeniami wykonanymi z płyt gipsowo-
kartonowych. 
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5. Program użytkowy 

W wyniku projektowanej przebudowy budynku istniejącego A1 i rozbudowy o budynek 
A2 powstanie nowy obiekt odpowiadający aktualnym standardom techniczno-
użytkowym dla obiektów służby zdrowia, zapewniający harmonijne rozwinięcie 
kompozycji istniejącego kompleksu szpitalnego. Po wykonaniu modernizacji elewacji i 
pokrycia dachu budynku istniejącego oraz przebudowie jego struktury wewnętrznej 
zachowane zostaną bez zmian charakterystyczne elementy architektoniczne jak kształt, 
podział i rytm otworów okiennych, kształt dachu.  Rozbudowę A2 budynku głównego 
szpitala rozwiązano na planie dwóch prostokątów z czterema patiami doświetlającymi 
światłem dziennym przylegające pomieszczenia. Elewacje rozbudowy A2 nawiązują do 
zmodernizowanych elewacji budynku istniejącego A1 zachowując kształt otworów 
okiennych oraz użyty materiał wykończenia i kolor tynków. Elementem nowym w bryle 
rozbudowy A2 jest zastosowanie ścian kurtynowych przeszklonych na kondygnacjach 
wysokiego parteru oraz piętra III. 
Główne wejścia do szpitala znajdują się w budynku istniejącym A1 od strony ul. 
Madalińskiego i prowadzą poprzez zrealizowany zadaszony podjazd na poziom 
niskiego i wysokiego parteru. 
Od strony południowej szpitala, w rozbudowie A2 na poziomie -7,60m, umieszczono 
podjazd gospodarczy prowadzący do wejść przeznaczonych dla zaopatrzenia i  wywozu 
odpadów. 
W strefie wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru zrealizowano na połączeniu 
brył budynku istniejącego A1 i rozbudowy A2 hall główny w formie dwóch zadaszonych 
patii. W rozbudowie A2 od strony południowej wykonana dwa odkryte patia.   
Niski poziom gruntu nośnego, co wykazały badania geotechniczne, ograniczył  w części 
dobudowanej wykonanie piwnic do poziomu dwóch kondygnacji. Piwnica na poziomie -
11,60m będzie wykorzystana na lokalizację pomieszczeń wentylatorni, rozdzielni 
elektrycznej,  szatni personelu i archiwum szpitalnego. 
W piwnicy na poziomie -7,60m, posiadającej częściowo posadzkę ponad poziomem 
przylegającego terenu i oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, będą 
zlokalizowane w części dobudowanej pomieszczenia min. centralnej sterylizatorni, stacji 
mycia łóżek i inkubatorów, apteki szpitalnej a w części istniejącej pomieszczenia 
techniczne kotłowni, węzła cieplnego, hydroforni, stacji pomp i sprężarek powietrza 
medycznego. 
Poziomy kondygnacji niskiego i wysokiego parteru oraz pięter I-go, II-go są takie same 
w budynku istniejącym i w dobudowie. 
Poziom ±0,00=34,21m n.p.m. jest wyznaczony na kondygnacji wysokiego parteru. 
Komunikację pionową w budynku będą zapewniać dźwigi w ilości łącznie 18 sztuk, 
usytuowane na przecięciu ciągów komunikacyjnych szpitala.  
W hallu głównym w budynku A2 został utworzony zespół 8 wind składający się z 4 wind 
łóżkowych i 4 wind osobowych, służący do transportu pacjentów i personelu 
szpitalnego.  
Następne 8 wind w budynku A2, łóżkowych i towarowo-osobowych, umożliwi transport 
materiałów czystych, brudnych oraz zaopatrzenia pomiędzy działami obsługi jak 
centralna sterylizatornia, mycie i dezynfekcja łóżek i inkubatorów, apteka szpitalna, 
magazyny szpitalne, catering, magazyny odpadów a oddziałami zabiegowo-
diagnostaczynymi i łóżkowymi szpitala, za zachowaniem rozdziału dróg czystych i 
brudnych. 
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W przebudowywanym budynku A1 zmodernizowano 2 windy łóżkowe zlokalizowane 
przy klatkach schodowych. 
Uzupełnienie komunikacji pionowej będą stanowić w klatki schodowe umieszczono w 
części dobudowanej A2 i przebudowywanej A1, łączące wszystkie poziomy budynku. 

 
Dane liczbowe dla budynku A1 
 
Obliczenia wg PN-ISO 9836:1997 
 

 Powierzchnia zabudowy budynku         2163,00 m² 
 Powierzchnia netto                               7716,21 m² 
 Powierzchnia użytkowa                        7399,67 m² 
 Kubatura brutto                                   37042,00 m³ 
 Wysokość budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 

budynku do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową 
łącznie z grubością izolacji – 14,15 m 

 Wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji wynosi: 
Piwnica -6,35      - 302 cm 
Niski parter         - 333 cm 
Wysoki parter     - 318 cm 
Piętro I                - 318 cm 
Piętro II               - 320 cm 

 
Koncepcja zmian funkcjonalnych, wykonana na podstawie wytycznych inwestorskich  
i zatwierdzona przez Inwestora w kwietniu 2014r., dotyczy zmian funkcji i wyposażenia 
pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny w następujących obszarach: 
  
Kondygnacja niskiego parteru 
 

 Powiększenie pomieszczenia NP/123 – poczekalnia pacjentów poprzez 
likwidację pomieszczenia NP/120 – szatnia i przeniesienie pomieszczenia 
NP/122 – pomieszczenie porządkowe 

 Przebudowa pomieszczeń oddziału chemioterapii w celu adaptacji na oddział 
zabiegów ambulatoryjnych, przeznaczony na 7 łóżek  

 
Kondygnacja wysokiego parteru 
 

 W skrzydle budynku od strony ul. Madalińskiego lokalizacja pomieszczeń 
przychodni chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii, składającej się z: 
Gabinetu endoskopii badań i  zabiegów dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego 
Gabinetu endoskopii badań i zabiegów górnego odcinka przewodu 
pokarmowego 
Gabinetu zabiegowego chirurgii  
3 gabinetów konsultacyjnych 
Zmywalni endoskopów 
Pomieszczenia przygotowania pacjenta z kabiną higieniczną 
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Pomieszczenia wypoczynkowego po zabiegu z pomieszczeniem sanitarnym 
Poczekalni pacjentów 

 

 Przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna: 
- w połączonych pomieszczeniach WP/83 i 84 umieszczenie gabinetu KTG dla 4 
stanowisk pacjentek 
- w pomieszczeniu WP/85 umieszczenie pokoju położnej KTG 
- w pomieszczeniu WP/86 umieszczenie pokoju lekarskiego KTG 
- w pomieszczeniu WP/87 umieszczenie gabinetu diagnostycznego USG 
- w pomieszczeniu WP/89 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego patologii ciąży 
- w pomieszczeniu WP/91 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego ginekologicznego 
- w połączonych pomieszczeniach WP/147 i 146 umieszczenie gabinetu 
konsultacyjnego  
- zainstalowanie dodatkowych drzwi pomiędzy pomieszczeniami WP/83+84, WP/85, 
WP/86, WP/87, WP/89, WP/91, WP/143, WP/144, WP/145 
- na obszarze projektowanej pierwotnie poradni dzieci zdrowych zlokalizowanie 
pomieszczeń przychodni diagnostyczno-ginekologicznej jak: 
2 gabinety diagnostyczne lekarskie 
Punkt pobrań 
Poczekalnia 
Szatnia 

 
Kondygnacja piętra I-go 
 

 W skrzydle zachodnim istniejącego budynku A1 oraz nowego budynku A2 
zmiana projektowanego oddziału ginekologii na oddział położnictwa z salami 
chorych 1, 2 łóżkowymi  z węzłami sanitarnymi, stanowiskami pielęgnacji 
niemowląt 

 Adaptacja obszaru zlokalizowanego pomiędzy pomieszczeniami I/7 i I/11 do 
I/151 i I/122 oraz I/162i I/167 na lokalizację oddziału ginekologii oraz oddziału 
ginekologii onkologicznej 

 Adaptacja pomieszczeń w nowej część A2 szpitala, przylegającej do oddziału 
ginekologii w skrzydle wschodnim, polegająca na utworzeniu 2 sal 1 łóżkowych, 
1 sali 2 łóżkowej, pokoju lekarza dyżurnego, pokoju lekarskiego o pokoju 
socjalnego 

 
Projektowana przebudowa budynku A1 i rozbudowa o budynek A2 zakłada uzyskanie 
następującego docelowego programu użytkowego szpitala: 
 
Piwnica -11,60 
Budynek A2 
- wentylatornie 
- szatnie personelu 
- szatnie studentów 
- archiwum szpitalne 
- magazyn odpadów szpitalnych 
- pomieszczenie rozdzielni nn 
- pomieszczenie ups 
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Piwnica -7,60m 
Budynek A1 
- kotłownia 
- magazyn oleju i opału 
- węzeł cieplny 
- stacja pomp próżni medycznej 
- stacja sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego 
- hydrofornia i chlorownia 
- filtry 
- pomieszczenie UPS 
 
Budynek A2 
- apteka szpitalna  
- pracownia żywienia pozajelitowego  
- pracownia cytostatyków  
- centralna sterylizatornia  
- stacja mycia łóżek i inkubatorów 
- pro morte  
- pomieszczenie BMS i konserwatora  
- archiwum szpitalne  
- pomieszczenia firm sprzątających  
- szatnie personelu 
- szatnia matek 
- pomieszczenia dostaw 
- pomieszczenia cateringu 
- magazyny szpitalne 
- śmietnik odpadów komunalnych 
- wentylatornia 
- rozdzielnia RG1  
 
 
Niski parter 
Budynek A1 
- apteka ogólnodostępna 
- oddział zabiegów ambulatoryjnych  - 7 łóżek 
- izba przyjęć dla kobiet 
- izba przyjęć dla dzieci  
- izba przyjęć bloku porodowego 
 
Budynek A2 
- blok porodowy - 9 stanowisk 
- oddział intensywnej terapii – 15 łóżek ( 4 łóżka OIOM dzieci+6 łóżek OIOM  
                                                 kobiet+3łóżka po cięciach cesarskich+2 izolatki) 
- blok operacyjny – 6 sal ( w tym 2 sale cięć cesarskich) 
- zakład radiologii – 2 pracownie rtg, pracownia mammografi 
- pracownia MRI 
- gabinet USG  
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Wysoki parter 
Budynek A1 
- informacja 
- szatnia odwiedzających i pacjentów 
- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna – rejestracja z poczekalnią, 4 gabinety 
ginekologiczne z kabiną higieniczną, 5 gabinetów diagnostycznych lekarskich, gabinet 
diagnostyczny patologii ciąży, gabinet KTG 4 stanowiskowy, gabinet diagnostyczny 
USG, pokój zabiegów i pobrań, pokój nadzoru ktg,  sanitariaty pacjentów i personelu, 
brudownik; 
- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii –  2 gabinety  endoskopii 
badań i zabiegów, pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabiną higieniczną, 
zmywalnia endoskopów, gabinet zabiegowy chirurgii, 3 gabinety konsultacyjne, 
poczekalnia pacjentów, pomieszczenie wypoczynkowe z pomieszczeniem sanitarnym; 
- poradnia pediatryczna – poczekalnia z rejestracją, pokój przygotowawczy, pokój 
badań i zabiegów, pokój badań echo serca, pokój badań ortopedyczno-chirurgiczny, 
pokój badań laryngologicznych, pokój badań okulistycznych z ciemnią, gabinet 
psychologa, gabinet neurologa; 
- poradnia dla noworodków; 
- bank mleka kobiecego;  
 
Budynek A2 
- laboratorium analityczne – pracownia serologii, pracownia hematologii, pracownia  
                                             biochemii, pracownia koagulologii 
- laboratorium histopatologiczne  
- centrum dydaktyczne – sala wykładowa, sala seminaryjna  
- rehabilitacja – fizykoterapia dorosłych, fizykoterapia dzieci  
- poradnia komercyjna – gabinet lekarski, gabinet  zabiegowy, pokoje  wypoczynkowe  
                                       po zabiegach – 5 łóżek  
- hall główny – poczekalnia, bar, kancelaria, wypisy, fryzjer, boksy handlowe 
- szkoła rodzenia – 2 sale, szatnie 
- kaplica szpitalna  
  
 
Piętro I 
Budynek A1 
- oddział ginekologii – 15 łóżek 
- oddział ginekologii onkologicznej – 12 łóżek  
- oddział położnictwa – 17 łóżek 
- pododdział ginekologii jednego dnia – 8 łóżek 
 
Budynek A2 
- oddział ginekologii – 4 łóżka 
- oddział położnictwa – 3 łóżka 
- oddział pediatrii –  28 łóżek 
- oddział chirurgii onkologicznej -  21 łóżek 
- oddział chemioterapii dziennej – 8 stanowisk 
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Piętro II 
Budynek A1 
- oddział położnictwa – 27 łóżek 
- oddział noworodków, leczenie i rekonwalescencja -  17 łóżek 
- oddział neonatologii – 16 łóżek 
 
 
Budynek A2 
- zespół porodowy porodów domowych – 3 stanowiska 
- oddział położnictwa – 23 łóżka + 6 łóżek po cięciach cesarskich 
- oddział patologii ciąży – 22 łóżka 
 
 
Piętro III 
Budynek A2 
- administracja szpitala – gabinet dyrektora, 4 gabinety zastępców dyrektora,  
                                         sekretariat, sala konferencyjna, dział kadr, księgowość,  
                                         statystyka i analizy, zamówienia publiczne i zaopatrzenie,  
                                         informatyka, serwerownia  
- gastronomia  
- wentylatornie 
  
 
W wymienionych wyżej oddziałach zostanie umieszczona następująca ilość łóżek: 
 
- oddział zabiegów ambulatoryjnych     7 łóżek 
- poradnia komercyjna       5 łóżek 
- trakt porodowy      12 łóżek 
- oddział OIOM      15 łóżek  
- oddział ginekologii jednego dnia     8 łóżek 
- oddział ginekologii      19 łóżek 
- oddział ginekologii onkologicznej   12 łóżek 
- oddział patologii ciąży     22 łóżka 
- oddział położnictwa     76 łóżek 
- oddział pediatrii      28 łóżek 
- oddział noworodkowy/neonatologii   33 łóżka 
- oddział chemioterapii dziennej      8 łóżek 
- oddział chirurgii onkologicznej    21 łóżek 
Razem     266 łóżek 
 
Liczba zatrudnionego personelu wyniesie ok. 400 osób 
 
W celu dostosowania pomieszczeń w budynku istniejącym A1 do wymienionego wyżej 
programu użytkowego zaprojektowano wykonania prac adaptacyjnych dla 
następujących jednostek organizacyjnych : 
 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 11 
 

Niski parter 
 
- apteka ogólnodostępna 
- dział techniczny 
- oddział zabiegów ambulatoryjnych   
- izba przyjęć dla kobiet  
- izba przyjęć dla dzieci  
 
 
 
Wysoki parter 
 
- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna 
- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii 
- bank mleka 
 
 
Piętro I 
 
- pododdział ginekologii jednego dnia  
- oddział ginekologii 
- oddział ginekologii onkologicznej 
- oddział położnictwa 
 
Piętro II 
 
- oddział neonatologii 
 

6. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Jako obiekt służby zdrowia szpital nie będzie posiadać żadnych utrudnień w poruszaniu 
się ludzi na wózkach inwalidzkich. W układzie poziomym poruszanie się ułatwi 
zaprojektowanie podłóg pomieszczeń przeznaczonych dla ruchu pacjentów na każdej 
kondygnacji na jednym poziomie , w układzie pionowym – windy. 
Przy wejściu do budynku na poziomie niskiego i wysokiego parteru zaprojektowano 
windę zewnętrzną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku znajdują się  dźwigi osobowy i szpitalne, które umożliwiają dostęp na każdy 
poziom użytkowy. 
Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych  będą wyposażone w specjalne 
poręcze: przyumywalkowe, przyustępowe. 
Odpowiednia szerokość korytarzy oraz drzwi do wszystkich pomieszczeń użytkowych 
zapewniają bezproblemowe korzystanie z projektowanego budynku. W korytarzach 
będą zainstalowane poręcze i pochwyty dla osób niepełnosprawnych. 
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7. Technologia  

Wymagania sanitarne i bhp 
Pod względem warunków sanitarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiony 
projekt zgodny jest z aktualnymi ustawami, rozporządzeniami i wytycznymi dla 
szpitalnictwa z uwzględnieniem wytycznych aktualnych na terenie państw Unii 
Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na następujące elementy funkcjonalne i 
rozwiązania zapewniające zgodność z w/w wymaganiami. 
 
Szatnie 
Przewiduje się szatnie dla działów wymagających zmiany odzieży. Przy hallu 
wejściowym zaprojektowano szatnię dla odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych. 
Szatnie wewnątrz-oddziałowe zaprojektowano w bloku operacyjnym, sterylizatorni i 
laboratoriach. 
 
Pokoje socjalne 
Przewidziano zorganizowanie powierzchni „ śniadaniowych” w pomieszczeniach 
socjalnych personelu z możliwością korzystania z zaplecza kuchennego (ciepłe napoje). 
 
Korytarze 
Wentylacja korytarzy zapewniona będzie przez system mechaniczny pozwalający na 
dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W części korytarzy przewiduje się 
przewietrzanie naturalne (drzwi, okna). 
 
Łazienki 
Łazienki na oddziałach łóżkowych przeznaczone są i dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Całe pomieszczenia wyposażone zostaną w odpowiednie uchwyty i 
siedzenia odchylane. 
 
Brudowniki 
Zaprojektowano następujące pomieszczenia czystościowe: 
- pomieszczenia porządkowe, 
- składziki brudnej bielizny, 
- brudowniki z urządzeniami do opróżniania i mycia basenów oraz miejscem do  
  składowania czystych basenów,  
- stację mycia łóżek, wózków transportowych i inkubatorów . 
 
Transport 
Przewidziano możliwość częściowego rozdzielenia ruchu personelu, pacjentów, 
odwiedzających i logistyki. Poprzez zastosowanie materiałów jednorazowego użytku, 
opakowania hermetyczne „u źródła” (bielizna, materiały opatrunkowe, instrumenty, 
odpady) przepływy ruchu będzie można zakwalifikować jako „neutralne”. 
 
Śluzy 
W działach tego wymagających przewidziano odpowiednie śluzy umywalkowo-
fartuchowe. 
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Odpady 
Nowoczesne techniki opakowań jak i niezbędna dobra jakość zastosowanych 
kontenerów pozwalają na nierozdzielanie dróg transportowych (transport żywności, 
bielizny, śmieci, materiałów pooperacyjnych itp.). Wydzielono jednak windy i korytarze 
przeznaczone transportu materiału „brudnego” z bloku operacyjnego do Sterylizatorni i 
magazynu odpadów medycznych oraz transportu zwłok z oddziałów do pomieszczenia 
pro morte, zlokalizowanego na kondygnacji -7,30. Rozdzielono także drogi czyste i 
brudne w rejonie kuchni i jej magazynów. 
 
Higiena osobista 
Niezależnie od szatni i sanitariatów personelu, punkty z wyposażeniem do mycia rąk 
rozmieszczone są praktycznie we wszystkich pomieszczeniach szpitala zapewniając 
odpowiednie warunki higieny osobistej 
 
Dostęp dla niepełnosprawnych 
Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności i na wózkach inwalidzkich nie stwarza 
problemów biorąc pod uwagę szpitalne przeznaczenie obiektu. Dostęp na wszystkie 
kondygnacje zapewniono przez system dźwigów szpitalnych. Zastosowano korytarze i 
drzwi o odpowiedniej szerokości. Sanitariaty z wyposażeniem dla niepełnosprawnych 
rozmieszczone są regularnie we wszystkich częściach budynku. 
 
 
 
Technologie medyczne 
 
W zakresie zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonanego na jego podstawie 
projektu wykonawczego w 2011r., zaprojektowano następujące technologie medyczne 
będące uzupełnieniem zrealizowanych wcześniej jednostek organizacyjnych szpitala: 
  
- apteka ogólnodostępna 
- izba przyjęć dla kobiet  
- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna 
- pododdział ginekologii jednego dnia  
- oddział neonatologii 
 
 
Koncepcja zmian funkcjonalnych i budowlanych opracowana w kwietniu 2014r. 
wprowadza zmiany w technologii medycznej zaprojektowanej w 2011r. oraz wprowadza 
nowe technologie w następujące jednostkach funkcjonalnych szpitala:  
 
- oddział zabiegów ambulatoryjnych 
- bank mleka kobiecego 
- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna 
- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii 
- oddział  położnictwa 
- oddział ginekologii 
- oddział ginekologii onkologicznej 
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Poniżej przedstawiono opis docelowych technologii medycznych w przebudowanym 
budynku A1 szpitala. 
 
APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 
Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru 
Dostęp: wejścia bezpośrednie z zewnątrz budynku i z wnętrza budynku. 
Pomieszczenia apteki ogólnodostępnej  są usytuowana na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku. Do pomieszczeń apteki na tej kondygnacji prowadzą dwa 
odrębne wejścia; dla osób korzystających z usług apteki oraz dla dostaw towaru i 
personelu.  Wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej zapewnia 
nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki oraz 
możliwość wydawania leków w porze nocnej.  
W skład pomieszczeń apteki ogólnodostępnej wchodzą:  
izba ekspedycyjna, komora przyjęć, , izba recepturowa, zmywalnia, pomieszczenie 
administracyjno-szkoleniowe, szatnia personelu,  pomieszczenia magazynów 
produktów leczniczych, pomieszczenie socjalne personelu i pomieszczenie  
porządkowe. Pomieszczenie izby recepturowej będzie miało zapewnioną minimum  
2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W pozostałych pomieszczeniach apteki 
zapewnia się 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 
 
IZBA PRZYJĘĆ DLA KOBIET 
Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru 
Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku. 
Izba przyjęć dla kobiet będzie usytuowana na kondygnacji niskiego parteru z 
bezpośredni wejściem z zewnątrz budynku pod konstrukcją podjazdu prowadzącego na 
poziom wysokiego parteru.  
Pomieszczenia działu sąsiadują z izbą przyjęć bloku porodowego i działem diagnostyki 
obrazowej szpitala. 
W skład działu wchodzą pomieszczenia: 
- holl z punktem rejestracji pacjentek, poczekalnia z szatnią i sanitariatami pacjentek,  
- pomieszczenia badań związanych z przyjęciem  pacjentek do szpitala w postaci 3 
gabinetów konsultacyjnych z kabinami higienicznymi, gabinet USG,  
- pomieszczenie przyjęć planowych połączone z dziennym depozytem ubrań i 
pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym w natrysk i wózek wannę, 
-  brudownik, pomieszczenie porządkowe, magazyn, wc personelu. 
W izbie przyjęć umożliwiono krótkotrwałą izolację pacjentki z podejrzeniem 
zachorowania na  chorobę zakaźną w jednym z pomieszczeń diagnostycznych.  
Izba przyjęć dla kobiet posiada dogodne połączenie z oddziałami łóżkowymi szpitala 
poprzez zlokalizowany w sąsiedztwie zespół wind osobowych i szpitalnych. 
 
IZBA PRZYJĘĆ BLOKU PORODOWEGO 
Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru 
Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku poprzez izbę przyjęć kobiet. 
Izba przyjęć bloku porodowego będzie usytuowana na kondygnacji niskiego parteru w 
bezpośrednim sąsiedztwie izby przyjęć kobiet, bloku porodowego i bloku operacyjnego 
z salami cięć cesarskich. 
W skład izby przyjęć wchodzą pomieszczenia 2 gabinetów badań KTG z kabinami 
higienicznymi, pokój przygotowawczy pacjentki z łazienką, pokój dla ojców/ rodzin z wc. 
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Rejestracja pacjentek będzie się odbywać w rejestracji izby przyjęć kobiet. 
Pacjentka po zarejestrowaniu i przeprowadzonym badaniu, w zależności od 
rozpoznania, będzie kierowana do pokoju przedporodowego na bloku porodowym lub 
bezpośrednio na salę cięć cesarskich w bloku operacyjnym. 
 
IZBA PRZYJĘĆ PEDIATRYCZNA 
Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru 
Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku. 
Izba przyjęć dla dzieci będzie usytuowana na kondygnacji niskiego parteru z 
bezpośredni wejściem z zewnątrz budynku pod konstrukcją podjazdu prowadzącego na 
poziom wysokiego parteru. 
W skład izby przyjęć wchodzą pomieszczenia: 
- rejestracji pacjentów z poczekalnią i szatnią odzieży wierzchniej,  
- 3 gabinety konsultacyjne  w tym 2 dostępne z pokoju przygotowawczego,  
- pokój przyjęć planowych połączony z łazienką pacjentów wyposażoną w natrysk i  
wózek wannę i przystosowane do przyjmowania dzieci, 
- pomieszczenie krótkotrwałego pobytu matki z dzieckiem wyposażone w stanowisko 
pielęgnacji noworodka i wc, 
- pomieszczenia wc pacjentów i personelu 
W izbie przyjęć umożliwiono krótkotrwałą izolację pacjenta z podejrzeniem 
zachorowania na  chorobę zakaźną w jednym z pomieszczeń diagnostycznych.  
Izba przyjęć posiada dogodne połączenie z oddziałem łóżkowym pediatrycznym 
szpitala poprzez zlokalizowany w sąsiedztwie zespół wind osobowych i szpitalnych. 
 
 
 
 
ODDZIAŁ ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH 
Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru 
Dostęp: wejście z pomieszczeń izby przyjęć i działu diagnostyki obrazowej. 
Pomieszczenia oddziału zabiegów ambulatoryjnych zlokalizowane są na kondygnacji 
niskiego parteru w bezpośrednim sąsiedztwie izby przyjęć i działu diagnostyki 
obrazowej. Oddział jest przewidziany do krótkotrwałej hospitalizacji 7 pacjentów 
jednocześnie. W skład oddziału wchodzą: 
- 2 sale chorych 2 łóżkowe, każda z węzłem sanitarnym, 
- 1 sala 3 łóżkowa z łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, 
- punkt pielęgniarski, 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
-  pokój zabiegów doraźnych połączony z pomieszczeniem przygotowawczym lekarzy, 
- pokój socjalny personelu, 
- łazienka personelu, 
- brudownik, 
- szatnia pacjentów 
W oddziale będą wykonywane doraźne zabiegi ambulatoryjne oraz przeprowadzano  
krótkotrwała, jednodniowa hospitalizacja pacjentów po tych zabiegach. 
Oddział posiada dogodne połączenie z blokiem operacyjnym i OIOM.  
Zabiegi wykonywane w gabinetach zabiegowych  będą wykonywane w znieczuleniu 
regionalnym. 
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Brudne narzędzia po zabiegu będą transportowane w szczelnych, zamykanych 
hermetycznie pojemnikach do centralnej sterylizatorni, drogami komunikacji ogólnej 
szpitala.   
Odpady medyczne powstające w trakcie wykonywania procedur medycznych będą 
zgodnie z przepisami segregowane i pakowane w szczelne pojemniki w miejscu ich 
powstania, a pod koniec zmiany przekazywane do szpitalnego magazynu odpadów 
medycznych. 
Pobrany podczas zabiegów materiał do badań będzie przekazywany, zgodnie z 
procedurami przez personel medyczny do szpitalnego laboratorium diagnostycznego 
zlokalizowanego na kondygnacji wysokiego parteru. 
 
BANK MLEKA KOBIECEGO 
Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru 
Dostęp: wejście z holu głównego szpitala. 
Pomieszczenia banku mleka kobiecego będą usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
poradni neonatologicznej.z niezależnym dojściem dla dawczyń i personelu. 
Mleko do Banku Mleka Kobiecego może oddawać kobieta, która jest w okresie 
laktacji i : 
- jest aktualnie hospitalizowana w Oddziale Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. 
Św. Rodziny, 
- przebywa z dzieckiem leczonym w Pododdziale Leczenia i Rekonwalescencji 
Noworodków na Oddziale Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny, 
- przebywa w miejscu zamieszkania i nie jest aktualnie hospitalizowana na w/w 
oddziałach 
Aby mleko Dawczyni zostało przyjęte do banku musi Ona spełniać wszystkie 
poniższe kryteria: 

 
a). Przejść pozytywnie weryfikację pod względem aktualnego stanu zdrowia 
oraz prowadzonego trybu życia na podstawie potwierdzonych własnoręcznym 
podpisem w/w kobiety danych, zgłoszonych do Karty Zdrowia Honorowej 
Dawczyni Mleka w części „Wywiad Epidemiologiczny”. 
Wywiad przeprowadza Położna Laktacyjna Banku Mleka Kobiecego a 
pozytywną opinię wydaje Lekarz ginekolog—położnik po weryfikacji Karty 
Zdrowia Dawczyni i, jeśli to konieczne, przeprowadza Badanie w Poradni 
przyszpitalnej. 

 
b). Posiadać aktualne negatywne wyniki badań krwi w kierunku zakażenia: 
kiłą (wynik z ciąży lub późniejszy), HIV (ważny 21 dni), HBV (ważny 3 
miesiące) , HCV (ważny 3 miesiące). 

 
c). Zastosować się do zaleceń dotyczących zasad odciągania i przechowywania 
mleka kobiecego obowiązujących w Banku Mleka Kobiecego. 

 
W pomieszczeniach banku mleka kobiecego będą przebiegały następujące procesy 
technologiczne: 
 
Boks  laktacyjny 
- Ściągnięcie mleka przy użyciu laktatora elektrycznego klasy szpitalnej z zachowaniem 
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higieny rąk i akcesoriów.  
- Oznaczenie butelek ze ściągniętym mlekiem wg. wzoru : imię, nazwisko, data, godzina 
pobrania pokarmu. 
- Przechowywanie pobranego mleka kobiecego  w warunkach chłodniczych w 
oczekiwaniu na wyniki serologiczne dawczyń do 48 godz. od ściągnięcia w chłodziarce  

 
Laboratorium  
- Po kwalifikacji dawczyni pobranie próbki mleka na blacie laboratoryjnym do badania 
mikrobiologicznego ( lokalizacja poza obszarem banku mleka) i przechowywanie w 
oczekiwaniu  na wyniki mikrobiologiczne w warunkach chłodniczych do 24 godz. w 
zamrażarce . 
- Organoleptyczna kontrola jakości mleka.  
- Wstępne mycie pojemników wielokrotnego użytku w zlewie i oddanie do sterylizacji w 
sterylizatorni szpitala. 
- Zmywanie w zmywarce z funkcją wyparzania  szkła laboratoryjnego używanego do 
pobrań próbek mleka oraz oceny organoleptycznej ( pipety, zlewki).  
- Porcjowanie mleka kobiecego do procesu pasteryzacji w butelki jednorazowe używane 
do pasteryzacji   i kapslowanie za pomocą kapslownicy  
- Pasteryzacja mleka kobiecego w pasteryzatorze . 
- Porcjowanie mleka kobiecego po pasteryzacji do żywienia dzieci w warunkach 
jałowych  w komorze laminarnej  i pobranie próbek do analizy jakościowej.  
- Jakościowa analiza próbek mleka za pomocą analizatora. 
- Długoterminowe przechowywanie mleka po pasteryzacji w warunkach zamrożenia -
20° C  do 3 miesięcy.  

 
Pomieszczenie laboratoryjne będzie  posiadać klimatyzację zapewniającą odpowiednią 
temperaturę pracy zainstalowanych urządzeń oraz komfort pracy personelu 
uwzględniający zyski ciepła od zainstalowanych urządzeń  
Zgodnie z klasyfikacją czystości powietrza pomieszczenia laboratorium i boksu 
laktacyjnego zaliczają się do klasy III czystości mikrobiologicznej powietrza. 
Nie przewiduje się występowania w pomieszczeniach Banku Mleka czynników 
szkodliwych biologicznie, w stopniu który może stanowić zagrożenie dla zdrowia 
personelu w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r.     

 
PORADNIA NEONATOLOGICZNA 
Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru 
Dostęp: wejście z holu głównego szpitala. 
Poradnia neonatologiczna jest zlokalizowana na kondygnacji wysokiego parteru w 
bezpośrednim sąsiedztwie banku mleka kobiecego i poradni pediatrycznej.  
Poradnia posiada niezależne wejście z holu głównego szpitala. 
 W skład poradni wchodzi poczekalnia z rejestracją, pokój badań i pokój zabiegowy z 
punktem szczepień. W obszarze poradni dziecięcych będą urządzone sanitariaty dla 
pacjentów i personelu.  
Poradnia neonatologiczna będzie ściśle współpracować z oddziałem noworodkowym i 
neonatologii szpitala. 
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PORADNIA PEDIATRYCZNA 
Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru 
Dostęp: wejście z holu głównego szpitala. 
Poradnia pediatryczna jest zlokalizowana na kondygnacji wysokiego parteru w 
bezpośrednim sąsiedztwie poradni neonatologicznej i przychodni diagnostyczno-
ginekologicznej. Poradnia posiada niezależne wejście z holu głównego szpitala.  
W skład poradni wchodzi poczekalnia z rejestracją, pomieszczenie usługowe matki i 
dziecka, gabinet badań neurologa, gabinet badań psychologa, pokój badań 
okulistycznych z pokojem ciemnym, pokój badań laryngologicznych, pokój badań 
ortopedyczno-chirurgicznych, pokój badań echa serca, pokój badań i zabiegów 
połączony drzwiami z pokojem przygotowawczym. Dodatkowo zlokalizowano w obrębie 
funkcjonalnym poradni pomieszczenie lekarza dyżurnego, wc pacjentów, wc personelu,   
skład porządkowy oraz miejsce postojowe dla wózków. 
 
PRZYCHODNIA DIAGNOSTYCZNO-GINEKOLOGICZNA 
Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru 
Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku. 
Pomieszczenia przychodni będą zlokalizowane na kondygnacji wysokiego parteru przy 
wejściu głównym do szpitala prowadzącym z zadaszonego podjazdu. Dział został 
podzielony na następujące części: 
-  rejestracja  z poczekalnią,  
-  przychodnia ginekologiczna składająca się z 3 gabinetów ginekologicznych 
diagnostycznych z kabinami higienicznymi,  4 gabinetów diagnostycznych lekarskich w 
tym jeden wyposażony w aparat USG, pokój zabiegowy i pobrań z poczekalnią, 
- przychodnia położnicza składająca się z gabinetu diagnostycznego 
ginekologicznego z kabiną higieniczną, gabinetu diagnostycznego patologii ciąży z  
kabiną higieniczną, gabinetu diagnostycznego USG z kabiną higieniczną, gabinetu KTG 
4 stanowiskowego z kabiną higieniczną,  pokoju nadzoru, gabinetu diagnostycznego 
KTG, 
Oprócz wymienionych pomieszczeń w skład przychodni wchodzą pomieszczenia 
brudownika,  pomieszczenie porządkowe, sanitariaty personelu i pacjentów, w tym 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 
PRZYCHODNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PRACOWNIĄ ENDOSKPOPII 
Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru 
Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku poprzez przychodnię diagnostyczną. 
Pomieszczenia przychodni będą zlokalizowane w bezpośrednim  sąsiedztwie 
przychodni diagnostyczno-ginekologicznej. Obie przychodnie  będą wspólnie korzystać 
z pomieszczeń rejestracji pacjentów, brudownika, składu porządkowego, magazynu 
bielizny czystej oraz sanitariatów personelu  i  pacjentów. 
W skład przychodni chirurgii onkologicznej wchodzą: 
- 3 gabinety diagnostyczne,  
- gabinet zabiegowy chirurgiczny 
- gabinet endoskopowy badań i zabiegów dolnego odcinka przewodu pokarmowego, 
połączony z pomieszczeniem przygotowania pacjenta i kabiną higieniczną, 
- gabinet badań i zabiegów górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
- zmywalnia endoskopów zlokalizowanej pomiędzy gabinetami endoskopowymi, 
- pokój wypoczynkowy po zabiegach endoskopowych z kabiną higieniczną,   
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 - poczekalnia pacjentów i wc pacjentów. 
 
Zabiegi wykonywane w gabinetach zabiegowych przychodni będą wykonywane w 
znieczuleniu regionalnym. 
Dla pacjentów po zabiegach endoskopowych przeznaczono pokój wypoczynkowy ze 
stanowiskami wyburzeniowymi z węzłem sanitarnym. 
W przypadku wystąpienia powikłań śródzabiegowych pacjent natychmiastowo 
transportowany jest do bloku operacyjnego lub OIT. 
Endoskopy i narzędzia endoskopowe będą myte i dezynfekowane w sposób 
technologicznie powtarzalny w pomieszczeniu zmywalni usytuowanym pomiędzy 
gabinetami endoskopowymi. 
Wydzielono część czystą zmywalni, w której umieszczono szafę dla przechowywania 
czystych endoskopów w sposób zabezpieczający przed wtórną dekontaminacją. 
Inne narzędzia  wielokrotnego użytku, stosowane w gabinetach zabiegowych będą myte 
i sterylizowane w centralnej sterylizatorni szpitala. Brudne narzędzia po zabiegu będą 
transportowane w szczelnych, zamykanych hermetycznie pojemnikach do centralnej 
sterylizatorni, drogami komunikacji ogólnej szpitala.   
Mycie i dezynfekcja środków transportu będzie się odbywać w pomieszczeniach mycia i 
dezynfekcji, zlokalizowanych przy centralnej sterylizatorni szpitala. 
Odpady medyczne powstające w trakcie wykonywania procedur medycznych będą 
zgodnie z przepisami segregowane i pakowane w szczelne pojemniki w miejscu ich 
powstania, a pod koniec zmiany przekazywane do szpitalnego magazynu odpadów 
medycznych. 
Pobrany podczas zabiegów materiał do badań będzie przekazywany, zgodnie z 
procedurami przez personel medyczny do szpitalnego laboratorium diagnostycznego 
zlokalizowanego na tej samej kondygnacji. 
 

 
ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA 
Lokalizacja:  kondygnacja piętra I 
Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa. 
Oddział położnictwa  zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra I w sąsiedztwie 
oddziału ginekologii  i pododdziału ginekologii jednego dnia.  
Oddział składa się z dwóch odcinków pielęgnacyjnych dostępnych z dróg komunikacji 
ogólnej szpitala. 
Rozwiązanie funkcjonalne umożliwia w przyszłości użytkowanie pomieszczeń oddziału 
jako oddział ginekologii.   
Oddział przeznaczony jest dla hospitalizacji  17 pacjentek, plus 3 pacjentek  w 
dobudowanej części szpitala, umieszczonych w pokojach razem z noworodkami w 
systemie „rooming-in”. 
W skład oddziału wchodzą: 
- sale chorych 1 i 2 łóżkowe, każda z własnym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, 
wyposażonych min. w stanowisko pielęgnacji noworodka, 
- po 1 punkcie pielęgniarskim  z pomieszczeniem przygotowawczym, dla każdego 
odcinka, 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
- pokój pielęgnacji noworodka, 
- pokój laktacyjny, 
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- pokój pielęgniarki oddziałowej,  
- pokój lekarza dyżurnego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, 
- pokój lekarski,  
- brudownik, skład porządkowy, sanitariaty personelu, magazyny bielizny czystej i 
sprzętu. 
Droga pacjentek: 
Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku 
szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na jeden z 
odcinków pielęgnacyjnych oddziału za pomocą wind zlokalizowanych w nowej części 
szpitala.  
 

 
PODODDZIAŁ GINEKOLOGII JEDNEGO DNIA 
Lokalizacja:  kondygnacja piętra I 
Dostęp: winda szpitalna, klatka schodowa 
Pododdział ginekologii jednego dnia zlokalizowany na kondygnacji piętra I w 
sąsiedztwie oddziału położnictwa. W pobliżu wejścia do pododdziału znajduje się winda 
umożliwiająca dojście dla pacjentek z zewnątrz bez przechodzenia przez oddział 
położnictwa. 
Na terenie oddziału będą przeprowadzane nieinwazyjne zabiegi ginekologiczne, które 
będą wymagały nie dłuższej niż 24 godz. hospitalizacji. W przypadku wystąpienia 
powikłań śródzabiegowych pacjentka natychmiastowo transportowana jest do bloku 
operacyjnego lub OIT. Oddział przeznaczony jest hospitalizacji jednodniowej 8 
pacjentek jednocześnie. 
W skład oddziału wchodzą: 
- pomieszczenia zespołu operacyjnego składające się z sali zabiegowo-operacyjnej, 
pomieszczenia zmywalni, pomieszczenie przygotowania lekarzy, śluzy szatniowej z 
łazienką, 
- zespół pomieszczeń pielęgnacyjnych składający się z 2 pokojów obserwacyjnych 2 
stanowiskowych i pokoju obserwacyjnego   czterostanowiskowego z punktem nadzoru 
pielęgniarskiego i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pokoju lekarzy z łazienką,  
brudownika, pomieszczenia porządkowego. 
Droga pacjentek: 
Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w poradni ginekologicznej zlokalizowanej w 
bezpośrednim sąsiedztwie oddziału na kondygnacji wysokiego parteru. 
Dostawa artykułów czystych: 
Zespół operacyjny oddziału będzie korzystał z usług centralnej sterylizatorni szpitala.  
Artykuły czyste dostarczane będą na oddział  w wyznaczonych do tego godzinach 
drogą komunikacji ogólnej szpitala. 
Transport artykułów skażonych zabiegach: 
Użyte narzędzia będą wstępnie myte i dezynfekowane  w pomieszczeniu zmywalni przy 
Sali zabiegowo-operacyjnej . Następnie narzędzia po zabiegu chirurgicznym będą 
transportowane w szczelnych, zamykanych hermetycznie pojemnikach do centralnej 
sterylizatorni, drogami komunikacji ogólnej szpitala.   
Bielizna operacyjna  będzie magazynowana w zamkniętych pojemnikach w brudowniku, 
gdzie  oczekuje na dalszy transport a inne odpady pooperacyjne będą przekazywane w 
zamkniętych pojemnikach drogą komunikacji ogólnej do magazynu  odpadów 
medycznych w poziomie -11,30m.  
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ODDZIAŁ GINEKOLOGII 
Lokalizacja:  kondygnacja piętra I 
Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa 
Oddział ginekologii  zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra I w sąsiedztwie 
oddziału ginekologii onkologicznej i oddziału położnictwa.  
Oddział przeznaczony jest dla hospitalizacji  15 pacjentek w budynku A1, plus 4 
pacjentki umieszczonych w dobudowanej części szpitala w budynku A2. 
W skład oddziału wchodzą: 
- sale chorych 1 i 2 łóżkowe, każda z własnym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, 
- punkt pielęgniarski  z pomieszczeniem przygotowawczym, 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
- pokój pielęgniarki oddziałowej,  
- pokój lekarza dyżurnego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,  
- 2 pokoje lekarskie, 
- kuchenka oddziałowa, 
- łazienka technologiczna z  wózkiem wanną, 
- pro morte, 
- brudownik, skład porządkowy, sanitariaty personelu, magazyny bielizny czystej i 
sprzętu. 
Droga pacjentek: 
Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku 
szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na oddział za 
pomocą wind zlokalizowanych w nowej części szpitala.  
 
 
ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ 
Lokalizacja:  kondygnacja piętra I 
Dostęp: winda szpitalna, klatka schodowa. 
Oddział ginekologii  onkologicznej zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra I w 
sąsiedztwie oddziału ginekologii.  
Oddział będzie przeznaczony do hospitalizacji 12 pacjentek jednocześnie.  
W skład oddziału wchodzą: 
- sale chorych 1, 2, 3 i 4 łóżkowe. Część sal posiada własny węzeł sanitarny. Dla 
pozostałych zaprojektowano wspólną łazienkę pacjenta, 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, 
- pokój lekarski z węzłem sanitarnym, 
- brudownik 
Droga pacjentek: 
Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku 
szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na oddział  za 
pomocą windy zlokalizowanej w istniejącej  części szpitala, w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanego oddziału. 
Procedury medyczne wykonywane w oddziale: 
- ginekologia operacyjna, 
- zabiegi w ramach krótkiej hospitalizacji 
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- drobne zabiegi ginekologiczne, 
- pobyty zachowawcze / diagnostyka, 
- hospitalizacja w celu podania cytostatyku  
Głównym zadaniem oddziału będzie zabiegowa diagnostyka i operacyjne leczenie 
nowotworów narządów płciowych oraz piersi u kobiet. Procedury operacyjne będą 
wykonywane na bloku operacyjnym szpitala. Drobne zabiegi i większość procedur 
diagnostycznych będzie wykonywana w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym. 
Pacjentki leczone cytostatykami lub po ambulatoryjnym podaniu radioizotopu ( podanie 
w ambulatorium zlokalizowanym poza szpitalem) nie wymagają izolacji od otoczenia. 
W ramach oddziału będą przeprowadzane procedury diagnostyczne i zabiegowe: 
- kwalifikacja do zabiegów i operacji, 
- skierowanie na badania laboratoryjne i diagnostyki obrazowej, 
- badania lekarskie i ginekologiczne, 
- badania USG/ TV/ Doppler, 
- punkcje cienko i grubo igło guzów jamy brzucha, powłok, sutków, węzłów chłonnych, 
- punkcje guzów pod kontrolą USG, 
- punkcje jamy otrzewnowej, 
- pobranie wycinków z szyjki macicy, pochwy, sromu, 
- diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy, 
- wycięcie / biopsja guzów piersi, 
- histeroskopie diagnostyczne, 
- cystoskopie, 
- przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych 
 
 
ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA 
Lokalizacja:  kondygnacja piętra II 
Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa. 
Oddział położnictwa w budynku A1będzie zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra II 
w sąsiedztwie oddziału neonatologii. Pozostała część oddziału położnictwa , w tym sala 
dla pacjentek po cięciach cesarskich oraz pomieszczenia ordynatora i sekretariat 
medyczny,  zlokalizowana jest w dobudowanym budynku szpitala A2. 
Oddział będzie przeznaczony do hospitalizacji 27 pacjentek, plus 6 pacjentek 
umieszczonych w dobudowanej części szpitala.  
W skład oddziału wchodzą: 
- sale chorych 1 i 2 łóżkowe, każda z własnym węzłem sanitarnym, 
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, 
- 3 gabinety diagnostyczno-zabiegowe, 
- gabinet diagnostyczny, 
- pokój lekarski, 
- pokój lekarza dyżurnego z węzłem sanitarnym, 
- pokój socjalny personelu, 
- łazienka technologiczna pacjentek z  wózkiem wanną, 
- kuchenka oddziałowa, 
- brudownik, 
- pomieszczenie porządkowe, 
- wc personelu i wc odwiedzających, 
- magazyn  
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Droga pacjentek: 
Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku 
szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na oddział  za 
pomocą wind zlokalizowanych dobudowanej części szpitala. 
 
 
 
ODDZIAŁ NOWORODKOWY/ LECZENIE I REKONWALESCENCJA/  
ODDZIAŁ NOWORODKOWY/ NEONATOLOGIA 
Lokalizacja:  kondygnacja piętra II 
Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa. 
Oddział noworodkowy składa się z pododziału leczenia i rekonwalescencji i z 
pododdziału neonatologii. Zlokalizowany jest nas kondygnacji piętra II w bezpośrednim 
sąsiedztwie oddziału położnictwa. 
Zrealizowany i oddany do użytkowania pododdział leczenia i rekonwalescencji 
przeznaczony jest dla hospitalizacji łącznie 17 noworodków i składa się z 2 sal 
intensywnej opieki noworodka, każda z 3 stanowiskami, 3 sal opieki pośredniej i 
długoterminowej, każda z 3 stanowiskami, sali 2 łóżkowej pobytu matki z noworodkiem.  
Projektowany pododdział neonatologii będzie  przeznaczony do hospitalizacji łącznie 16 
noworodków i będzie się składać z sali intensywnej opieki, 2 stanowiskowej ,  2 sal 
opieki długoterminowej, każda z 4 stanowiskami oraz zlokalizowanych w sąsiedztwie 
pododdziału 3 sal pobytu matki z noworodkiem, każda 2 łóżkowa.  
Sale pobytu noworodków w obu pododdziałach są poprzedzone śluzami  umywalkowo-
fartuchowymi. Bezpośredni przy salach noworodkowych zlokalizowano pokoje nadzoru 
pielęgniarskiego wyposażone w stanowiska pielęgnacyjne. 
Pododdział neonatologii będzie wydzielony od  reszty pomieszczeń oddziału śluzą 
umywalkowo-fartuchową. W obrębie pododdziału będzie umieszczony gabinet 
diagnostyczno-zabiegowy, brudownik, pokój lekarski, łazienka personelu i magazyn 
sprzętu.   
W części wspólnej oddziału umieszczono  pokój laktacyjny, pokój pielęgniarki 
oddziałowej, pokój lekarza dyżurnego z węzłem sanitarnym,  pokój socjalny personelu, 
brudownik, pomieszczenie porządkowe, magazyny. 
W części oddziału zlokalizowanej przy wejścia na oddział zlokalizowano punkt nadzoru 
pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym, pokój lekarski oraz 2 gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe. 
W pokojach noworodków należy zastosować wentylację wymuszoną zapewniającą 
izolację powietrza w tych pomieszczeniach ( nadciśnienie). 
 

Wytyczne technologiczne do projektów branżowych 
 
1. Branża budowlana  
- Sufity gładkie uniemożliwiające gromadzenie się kurzu, łatwe do czyszczenia    
  (dezynfekcji).  
- Ściany tynkowe, malowane warstwowo farbami umożliwiającymi mycie i  dezynfekcję. 
We wszystkich pomieszczeniach malowanych farbą należy ściany zabezpieczyć  przed 
zawilgoceniem w miejscach instalacji armatury sanitarnej. 
- Posadzki – wykładzina rulonowa bezpoślizgowa, płytki ceramiczne, wykładzina 
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dywanowa w pomieszczeniach biurowych. Cokoliki z materiałów jak posadzki, 
wysokości 10cm. 
- Okna i drzwi - okna o normatywnym współczynniku przenikania ciepła U i izolacyjności 
akustycznej. Szyby okienne w elewacji południowej i zachodniej z szybą zewnętrzną 
pochłaniającą promieniowanie cieplne. Okna w pomieszczeniach klimatyzowanych 
wyposażone w skrzydła rozwieralne. We wszystkich pozostałych w danym 
pomieszczeniu połowa skrzydeł powinna posiadać funkcję rozwieralno - uchylną a 
druga połowa rozwierną Wszystkie okna wyposażyć w rolety wewnętrzne z kasetami i 
prowadnicami, w sali audytoryjnej i salach wykładowych sterowane elektrycznie. Część 
okien w pomieszczeniach specjalnych typu antywłamaniowego.  
W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną w oknach nawietrzaki samoregulujące.  
Szerokość skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach, przez które może odbywać się 
ruch pacjentów na łóżkach powinna umożliwić ten ruch. Skrzydła drzwiowe do 
pomieszczeń sanitariatów od strony komunikacji ogólnej wyposażyć w 
samozamykacze.  Wszystkie szyby wewnętrzne drzwi i ścianek działowych 
przeszklonych wykonać w zestawach ze szkła bezpiecznego. 
Wymagana minimalna szerokość drzwi w świetle przejścia: 
140cm: wyjścia z klatek schodowych i budynków na kondygnacji przyziemia; 
110 cm: wejściowych do pomieszczeń,  przez które może odbywać się ruch pacjentów  
              na łóżkach. Drzwi do sal chorych – 120cm;  
100 cm: do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, gabinetów lekarskich; 
90 cm: do wszystkich pozostałych pomieszczeń i magazynów. 
80 cm: do kabin WC 
- Poręcze i  zabezpieczenia ścian - na drogach komunikacyjnych, dostępnych dla 
pacjentów przewiduje się instalacje systemowych poręczy wykonanych z materiałów 
odpornych na uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych, potwierdzone 
certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia. 
Dla zabezpieczenia powierzchni ścian na drogach komunikacyjnych oraz w pokojach 
łóżkowych przewiduje się instalację odbojnic, narożników ochronnych i ograniczników 
łóżkowych wykonanych z materiałów odpornych na uderzenia oraz działanie środków 
dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach 
służby zdrowia. 
 
2. Instalacje wod. - kan.  
Należy zaprojektować następujące instalacje wod. – kan.: 
- instalacja wody zimnej, 
- instalacja wody ciepłej, 
- kanalizacja sanitarna, 
- instalacja przeciwpożarowa - hydranty. 
Do wszystkich urządzeń sanitarnych należy doprowadzić wodę zimną i ciepłą oraz 
odprowadzić ścieki. 
Miski ustępowe zawieszane na ścianie podłączone do systemu zasilania i odpływu typu 
GEBERIT. 
W pomieszczeniach porządkowych - zlewy montowane na wysokości 50 cm od podłogi. 
Instalacje wodociągowe (piony) muszą być prowadzone wyłącznie w szachtach 
instalacyjnych dostępnych na każdej kondygnacji tylko od strony pomieszczeń 
pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne wyłącznie od strony 
pomieszczeń o drugorzędnej funkcji użytkowej. 
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Piony wody zimnej ciepłej cyrkulacji należy zaprojektować w szachtach instalacyjnych, 
podejścia dopływowe muszą być całkowicie ukryte. 
Na każdym pionie i na każdej kondygnacji muszą być zawory odcinające kulowe lub 
podtynkowe na odgałęzieniach rozprowadzających wodę do punktów poboru. 
Podejścia dopływowe należy prowadzić w bruzdach w ścianach. 
Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszą być o wysokim standardzie 
jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania. 
Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą mieć zaprojektowane i 
zamontowane przybory przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z 
odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami posiadającymi aktualne 
atesty stosowalności. 
Miski ustępowe wiszące, na wysokości równej z siedziskiem wózka inwalidzkiego. 
Brodziki natryskowe płytkie posadzkowe z blachy stalowej nierdzewnej o powierzchni 
antypoślizgowej. 
Kabiny natryskowe wyposażone w odpowiednie siedziska ścienne składane lub 
przenośne. 
Podejścia odpływowe do urządzeń technologicznych jak i innej aparatury medycznej 
należy wykonać i zaprojektować zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii. 
 

 

3. Instalacja centralnego ogrzewania 
    Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika,  
ściany i podłogi. 
Podejścia do grzejników winny być wyprowadzone ze ścian jako podejścia do zaworów 
grzejnikowych kątowych. Grzejniki z dolnymi podejściami muszą mieć gałązki 
wyprowadzone wyłącznie ze ścian. 
Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach muszą być zamontowane w odległości od 
ściany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów służby zdrowia. 
Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować 
zawory powrotne odcinające. 
Temperatury wewnętrzne wg Dz. U. nr 75 oraz wymagań technologicznych 
Obliczenia strat ciepła wg PN-EN 12831 z czerwca 2006r 
Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach: 

- pomieszczenia techniczne, pomieszczenie porządkowe, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia apteki 
ogólnodostępnej, -     20°C; 

    - sale chorych – położnictwo i neonatologia -  24°C,  
    - sale chorych ginekologii -     20°C, 
    - gabinety badań, gabinet zabiegowe, sale operacyjne, pomieszczenia  
      rehabilitacji,  szatnie, łazienki, natryski -  24°C 
 
Należy zaprojektować i zainstalować wyłącznie grzejniki higieniczne jedno czy kilku 
płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach 
szpitalnych - bloki operacyjne, inne pomieszczenia sterylne, sale chorych i.t.p. 
Grzejniki z blachy stalowej muszą być zewnętrznie pokryte lakierem proszkowym, 
wewnątrz posiadać powłokę zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwałości min. 
5 lat. 
Grzejniki winny być montowane w odległościach od ścian zapewniających łatwy dostęp 
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do czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno - higienicznymi co 
szczególnie musi być przestrzegane w pomieszczeniach sterylnych. 
Jeśli wytyczne branżowe nie będą miały przeciwwskazań, w łazienkach sal chorych czy 
w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza się stosowanie drabinkowych grzejników z 
zaworami powrotnymi i zasilającymi zaopatrzonymi w głowice termostatyczne. 
 
4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
    Instalacje wentylacji mechanicznej winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób zapewniający normatywną krotność 
wymian powietrza oraz spełniający wymogi PN-87/B-02151/02 odnośnie 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i otoczeniu. 
Wszystkie przewody wentylacyjne muszą posiadać odpowiednie klapy rewizyjne lub 
inne przewidziane projektem miejsca dostępu do okresowego czyszczenia całości 
wnętrza przewodów układów wentylacyjnych dostępne wyłącznie od strony 
pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych. 
W projekcie powykonawczym wentylacji mechaniczno - nawiewnej musi być 
opracowana instrukcja użytkowania i czyszczenia układów wentylacyjnych z podaniem 
środków czyszczących jakie można stosować aby nie zmniejszyć trwałości użytych 
materiałów z których wykonana będzie instalacja wentylacji mechanicznej. 
Przewody wentylacyjne winny być wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434. 
Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej należy 
wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza. 
Układy wentylacji nawiewno - wywiewnej muszą być uzbrojone w odpowiednie: 
- wentylatory w wykonaniu super cichym, 
- filtry powietrza, 
- tłumiki akustyczne, 
- połączenia elastyczne likwidujące drgania przenikające od wentylatorów, 
Mocowanie instalacji do  konstrukcji budynku w sposób zapobiegający przenoszeniu 
ewentualnych drgań, amortyzatory na połączeniach z konstrukcją budynku, 
nagrzewnice pracujące na niskich parametrach dobrane zgodnie z parametrami ciepła 
dostarczanego z zewnętrznej sieci szpitala, kratki wentylacyjne jak opisano wyżej, 
tłumiki drgań pomiędzy urządzeniami wentylacyjnymi i kanałami, urządzenia 
schładzające powietrze w wybranych układach. 
Wentylatory muszą być posadowione na odpowiednich amortyzatorach i połączone z 
kanałami króćcami amortyzacyjnymi. 
 
Układy instalacji klimatyzacyjnych winny być rozdzielone dla każdej z grup pomieszczeń 
o tej samej funkcji. 
Dostarczane powietrze musi być w centralach klimatyzacyjnych poddane wszystkim 
niezbędnym procesom uzdatniania jak: oczyszczanie (filtracja), ogrzewanie (latem 
nagrzewnice II stopnia), chłodzenie, nawilżanie poprzez indywidualne wytwornice pary, 
osuszanie. 
Układy  klimatyzacyjne dla sal operacyjnych i OIOM winien posiadać indywidualne 
nawilżanie. 
Urządzenia klimatyzacyjne dla wszystkich pomieszczeń szpitalnych, poza 
pomieszczeniami biurowymi i technicznymi,  muszą mieć wykonanie higieniczne.  
Strop laminarny musi obejmować całe pole operacyjne wraz z personelem operującym i 
musi być kompatybilny z przyjętym systemem wykończenia dla sal operacyjnych . 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 27 
 

Przewody instalacji klimatyzacyjnych winny być wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-
B-03434. 
Wszystkie kanały układów klimatyzacyjnych muszą posiadać odpowiednią izolację 
termiczną. Po wykonaniu instalacji kanały należy poddać próbie szczelności a po 
uruchomieniu dokonać regulacji i sprawdzić skuteczność działania odpowiednimi 
przyrządami, na co muszą być spisane protokół przebiegu i sposobu prowadzonych 
badań. 
Wszystkie otwory układów klimatyzacji wyposażyć w urządzenia regulacji ilości 
przepływu powietrza. 
Nagrzewnice w centralach klimatyzacyjnych winny być zaprojektowane i dobrane na 
parametry dostarczonego źródła ciepła. 
Kanały przechodzące przez inne strefy pożarowe należy wyposażyć w klapy przeciw 
pożarowe sterowane elektrycznie, łatwo dostępne do kontroli lub wymiany, włączone w 
system monitoringu działania pracy instalacji szpitala. 
 
5. Instalacja gazów medycznych 
Zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i warunkach 
zharmonizowanych budynek szpitala zostanie wyposażony w następujące instalacje: 
- instalacje tlenu medycznego, 
- instalacje sprężonego powietrza medycznego, 
- instalacje próżni medycznej, 
- instalacje sygnalizacji alarmowej gazów medycznych, 
 
- Instalacja tlenu medycznego 
Instalacje tlenu medycznego w pomieszczeniach zgodnie z projektem technologii, a w 
szczególności: 
- Sale  zabiegowe, 
- Sale chorych, 
- Pokoje łóżkowe na oddziale ION, 
- Izolatki, 
Inne pomieszczenia gdzie będą zainstalowane urządzenia do których  przewiduje się 
dostarczenie instalacji tlenu zgodnie z projektem technologii. 
Rury i kształtki muszą posiadać odpowiednie aktualne atesty PZH do stosowania w 
tego typu instalacjach. 
Wszystkie przewody instalacji tlenu medycznego muszą być zakryte we wszystkich 
pomieszczeniach oprócz technicznych (np. w bruzdach ściennych, w przestrzeni 
stropów podwieszonych itp.) 
 
- Instalacja sprężonego powietrza 
Sprężone powietrze należy doprowadzić do pomieszczeń zgodnie z  projektem 
technologii, a w szczególności: 
- Sale  zabiegowe, 
- Pokoje łóżkowe na oddziale ION, 
- Izolatki, 
- Pomieszczenia wstępnego mycia i dezynfekcji, 
 
Wszystkie przewody sprężonego powietrza muszą być zakryte we wszystkich 
pomieszczeniach oprócz technicznych (np. w bruzdach ściennych, w przestrzeni 
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stropów podwieszonych itp.). 
 
- Instalacja próżni 
Instalacje  próżni  należy  doprowadzić  do  pomieszczeń  zgodnie  z  projektem 
technologii, a w szczególności do: 
- Sal  zabiegowych, 
- Pokoi łóżkowych na oddziale ION, 
- Izolatek, 
- Innych pomieszczenia gdzie będą zainstalowane urządzenia do których producent 
przewiduje dostarczenie instalacji próżni co wyniknie z projektu technologii. 
Instalację próżni należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek miedzianych 
łączonych przez lutowanie. 
 
6. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
   W projektowanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące instalacje  
   elektryczne i teletechniczne: 
Wewnętrzne instalacje elektryczne: 
      - wewnętrzne linie zasilające, 
      - oświetlenia ogólnego i miejscowego, podstawowego i rezerwowanego, 
     - oświetlenia administracyjnego rezerwowanego, 
     - oświetlenia bezpieczeństwa,  
      - oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego, 
      - oświetlenia zajętości pomieszczeń, 
      - siły podstawowej i rezerwowanej urządzeń technologicznych i  
        instalacyjnych, 
      - siły gwarantowanej zasilaczami UPS, 
      - ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
      - uziemień specjalnych, 
      - połączeń wyrównawczych, 
      - odgromowej, 
 Wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne: 
      - alarmowo-przyzywowej optycznej, 
      - telefonów miejskich i wewnętrznych, 
      - interkomowej i domofonowej, 
      - lokalnej sieci komputerowej, 
      - telewizji dozorowej, 
      - kontroli dostępu, 
      - instalacja DSO 

 
Oświetlenie ogólne – górne.  
Natężenie oświetlenia – zgodnie z PN- IENC-60364-7-710 pkt.710.55.1 Obwody 
oświetleniowe, pkt.710.55.3. , pkt.710.556, pkt.710.556.7.   
 
Oświetlenie miejscowe – nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na wysokości 
2,05m. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne – w ciągach komunikacyjnych. Natężenie oświetlenia w 
najsłabiej oświetlonych miejscach nie powinno być niższe od 0,5Lx. Oświetlenie to 
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powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego.  
 
Oświetlenie administracyjno-nocne – instalacja powinna być częścią składową 
oświetlenia ogólnego i obejmować częściowe (około 20%) oświetlenie traktów 
poziomych.  
 
Oświetlenie nocne pokoi łóżkowych – do oświetlenia tego należy stosować oprawy 
ścienne, wnękowe. Wskazana lokalizacja w pobliżu drzwi, na wysokości 0,3m od 
podłogi. Oświetlenie nocne może być stosowane w panelu nadłóżkowym jeżeli 
producent przewidział taką możliwość. Oprawy powinny być zasilane z obwodów 
oświetlenia administracyjno-nocnego. 
Oświetlenie to powinno być rezerwowane. Sterowanie centralne z punktu 
pielęgniarskiego lub zegarem.  
 
Instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych –  Szczegółowe wymagania 
określone zostały w branżowym  projekcie wykonawczym elektrycznym. 

 
Instalacje specjalne – do zasilania lamp operacyjnych i kolumn anestezjologicznych i 
chirurgicznych, przyściennych paneli instalacyjnych, kasetonów nadłóżkowych, kolumn 
sufitowych pop i myjni -dezynfektora basenów i kaczek oraz aparatury rtg, należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w kartach DTR w projekcie wykonawczym. 
 
Instalacja lamp bakteriobójczych – lampy bakteriobójcze przepływowe – instalację 
należy wykonać zgodnie z rysunkami i wykazem wyposażenia pomieszczeń. 
 
Instalacja przyzywowa - Włączanie sygnalizacji i kasowanie w pokojach łóżkowych (w 
kasetonach nadłóżkowych). Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa – centrale przyzywowe 
zlokalizowane w punktach pielęgniarskich. 
 
Instalacje uziemienia – wskazane zainstalowanie uziemionej siatki miedzianej pod 
wykładziną antyelektrostatyczną w salach: operacyjnych, wybudzeń, wzmożonego 
nadzoru, pooperacyjnych, w pomieszczeniach przygotowania pacjenta oraz gabinetach 
zabiegów endoskopowych i  gabinetach diagnostyki obrazowej i  sterowniach oraz 
innych zgodnie z przeznaczeniem i wyposażeniem pomieszczeń. 
 

Ogólne wytyczne do instalacji teletechnicznych w całym budynku 
W salach operacyjnych należy przewidzieć możliwość podłączenia kamery w lampie 
bezcieniowej oraz możliwość podłączenia monitora  wg wytycznych producenta lub 
dostawcy lamp. 
Monitoring należy przewidzieć w salach wybudzeń i pooperacyjnych oraz w pokoju 
pobytu dziennego. Podgląd należy sprowadzić do punktów pielęgniarskich. 
Miejsca instalowania telefonów i komputerów – wg uzgodnień z użytkownikiem. 
Na całej powierzchni wykonać instalację sygnalizacji pożaru. 
Instalacja kontroli dostępu – wg uzgodnień z użytkownikiem.  
 
 
 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 30 
 

Karty technologiczne pomieszczeń 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział zabiegów 

ambulatoryjnych 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój 3 - łóżkowy 

Nr- 

     

    NP/177 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  29,5 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe, tapeta winylowa na jednej ze ścian (z 

panelami medycznymi za łóżkami )z okleiny winylowej 

szer 130cm np. Muraspec  Union  lub równoważnej (wg 

STWIORB) 

Podłoga wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor 

lub równoważna (wg STWIORB) 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB)o pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m  

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja przyzywowa, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 W/h 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 31 
 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1x O2 w każdym  panelu nadłóżkowym  

sprężonego powietrza - 

próżni 1xVAC w każdym  panelu nadłóżkowym  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Gabinet konsultacyjny 

Nr- 

NP/141   

NP/139 

NP/138 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  20,80; 18,05; 21,80  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe,  tapeta winylowa z okleiny winylowej 

szer 130cm np.. Muraspec  Union  lub równoważnej (wg 

STWIORB) 

Podłoga wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor 

lub równoważna (wg STWIORB) 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 
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gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1xVAC naścienny punkt poboru  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Gabinet USG 

Nr- 

 

NP/140   

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  22,0  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

zabezpieczenie ściany przy kozetce z pasa wys 30cm z 

materiał np. Altro Whiterock lub równoważny (wg 

STWIORB) 

Podłoga wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor 

lub równoważna (wg STWIORB) 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 
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mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1xO2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1xVAC naścienny punkt poboru 

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Kabina higieniczna 

Nr- 

NP/138a  

NP/139a 

NP/140a 

NP/141a 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  3,70; 4,73; 2,92; 2,65  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny (wg 

STWIORB), ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 
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sanita

rne 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 50 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka ,w pom.NP/139a dla NPS, bidet,  

miska ustępowa, w pom. NP/139a dla NPS 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bidet 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka technologiczna 

Nr- 

 

NP/124  

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  8,3  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe  np. Tubądzin Modern 

Square lub równoważne (wg STWIORB), rozmiar 22.30 

x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m , brodzik bezprogowy 

wykonany w płytkach 

Cokół  - 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny, (wg STWIORB),wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   
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inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka dla NPS, miska ustępowa, natrysk najazdowy, 

wpust podłogowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Pomieszczenie porządkowe 

Nr- 

 

NP/122  

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  4,5  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważny, (wg STWIORB),wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub 

równoważny, (wg STWIORB),wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –100Lx 

gniazda wtykowe 230V – 1 sztuka 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 36 
 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna Zlew jednokomorowy zainstalowany 50cm nad podłogą 

ciepłej wody Bateria zmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Przyjęcia planowe 

Nr- 

 

NP/121   

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  20,0  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina  

Podłoga Gres antypoślizgowy R 10 np.. producenta Nowa Gala 

Concept  lub równoważny (wg STWIORB) 

Cokół  Płytki gresowe jak podłoga na wys.10 cm 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –500Lx 

miejscowe – lampka biurowa 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 
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sanita

rne 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Izba przyjęć kobiet 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Brudownik 

Nr- 

 

NP/136  

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  6,40 

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe  np. producenta Domino 

Textile lub równoważny, (wg STWIORB),wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne jak np. producenta Domino Textile lub 

równoważny, (wg STWIORB),wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP65 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Lampa bakteriobójcza przepływowa, sygnalizacja 

załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz 

pomieszczenia) 
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instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 4 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka , zlew,  myjnia dezynfektor, macerator 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Dział Techniczny 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Dział techniczny 

Nr- 

 

NP/134   

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  12,6  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina  

Podłoga wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna  w 

rolkach jak np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub 

równoważna, (wg STWIORB),wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB) wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –300Lx 

miejscowe – lampka biurowa x3 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal) x3, drukarka, kontrola dostępu 

instala

cje 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 
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sanita

rne 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Dział Techniczny 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Pokój kierownika działu 

Nr- 

 

NP/135   

 

Kondygnacja   - niski parter Pow. (m2 ) –  9,8  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina  

Podłoga wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor 

lub równoważna, (wg STWIORB)wymiar 1,9x10m, gr. 

3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –300Lx 

miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V –4 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 
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mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

         Gabinet lekarski diagnostyczny 

Nr- 

 

WP/146   

WP/86 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  16,10; 15,7  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna  w 

rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub 

równoważna, (wg STWIORB),wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m  

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

miejscowe - lampka biurowa x1  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 
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sanita

rne 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja W pom. WP/86 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1x O2 ( pom. WP/86) naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1x VAC (pom.WP/86) naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Gabinet ginekologiczny 

Nr- 

WP/145   

WP/143 

WP/142 

WP/91 

WP/89 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  20,50; 18,10; 15,10; 20,32; 21,90  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar 

K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg 

STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux 

 miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 
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inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja W pom. WP/89; WP/91 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1 x VAC naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

         Gabinet diagnostyczny USG  

Nr- 

 

WP/144   

WP/87 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  13,50; 19,35 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar 

K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg 

STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

miejscowe - lampka biurowa x1  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  
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instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja W pom. WP/87 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 (pom. WP/87) naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1 x VAC (pom. WP/87) naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój nadzoru KTG 

Nr- 

 

WP/85   

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  14,28  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar 

K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg 

STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk 

gniazda specjalne  
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czne instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal ) 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Gabinet KTG 4 stanowiska 

Nr- 

 

WP/84   

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  28,48  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar 

K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg 

STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  
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czne instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  komputerowa ( terminal ) 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 3 x O2 naścienne punkty poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 3 x VAC naścienne punkty poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Kabina higieniczna 

Nr- 

WP/83  

WP/88 

WP/90 

WP/91a 

WP/142a 

WP/143a 

WP/145a 

Kondygnacja   - wysoki  parter Pow. (m2 ) –  4,10; 5,09; 3,60; 3,13; 2,70; 2,90; 4,20  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  - 
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Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Wentylator wspomagania grawitacji 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 50 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka ,w pom.WP/88 dla NPS, 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bidet 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Brudownik 

Nr- 

 

WP/124  

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  5,60 

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 
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Podłoga Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub 

równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  Płytki ceramiczne jak podłoga na wys.10 cm 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP65 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Lampa bakteriobójcza przepływowa, sygnalizacja 

załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz 

pomieszczenia) 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 4 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka , zlew,  myjnia dezynfektor, macerator 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Skład porządkowy 

Nr- 

 

WP/125  

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  5,80  

Ściany malowanie - 
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okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub 

równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –100Lx 

gniazda wtykowe 230V – 1 sztuka 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna Zlew jednokomorowy zainstalowany 50cm nad podłogą 

ciepłej wody Bateria zmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

      WC pacjentów niepełnosprawnych 

Nr- 

 

WP/120  

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  5,20  
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Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB),  klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Wentylator wspomagania grawitacji 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 50 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka dla NPS, miska ustępowa 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

Pomieszczenia- 

 

      WC pacjentów – kobiet 

      WC personelu 

Nr- 

 

WP/119  

WP/121 
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Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  8,10; 3,60  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Wentylator wspomagania grawitacji 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 50 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, miska ustępowa 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pomieszczenia- 

 

Nr- 
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Poradnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

                   Rejestracja WP/122   

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  21,80  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina  

Podłoga Gres antypoślizgowymin. R 10 wymiar 75cmx75cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny (wg 

STWIORB) z cokołem na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  Gres na do wys. 10cm 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –500Lx 

miejscowe – lampka biurowa x4 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x 4 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

Pomieszczenia- 

 

                    Gabinet zabiegowy 

Nr- 

 

WP/128   
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Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  24,80  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające  

antystatyczne jak np. Producenta LG Hausys floors Static 

Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 

61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość min 

0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm 

styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux  

gniazda wtykowe 230V –15 sztuk kolumna sufitowa chirurgiczna 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, 

lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza 1 x AIR naścienny punkt poboru 

próżni 1 x VAC naścienny punkt poboru 

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Przygotowanie pacjenta 

Nr- 

 

WP/129   

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  12,38  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe antystatyczne 

rozpraszające  jak np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne wywinięte na ścianę na wys.10 cm 

styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia,  kontrola 

dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowej 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 
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ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 2 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza 1 x AIR naścienny punkt poboru 

próżni 1 x VAC naścienny punkt poboru 

inne 1 x AGSS naścienny punkt odciągu 

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii onkologicznej z 

pracownią endoskopii 

 

Pomieszczenia- 

 

   Gabinet zabiegowy endoskopii 

 (górny, dolny odcinek przewodu 

pokarmowego) 

Nr- 

 

WP/131   

WP/134 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  20,50; 20,87  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB) do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe antyelektrostatyczne 

rozpraszające  jak np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB),  wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm 

styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux  

gniazda wtykowe 230V –16 sztuk kolumna endoskopowa 

gniazda specjalne  

instalacja sygnalizacyjna WP/131  Sygnalizator instalacji 2xSA40 

WP/134  Sygnalizator instalacji 2xSA30 

instalacja telefoniczna  x1 
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inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, 

lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          temperatura(
0
C)             24ºC 

wentylacja                    grawitacyjna  

mechaniczna 5 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa WP/131-2xO2 (kol. endosk.) +2xO2 naścienny p.pob.  

WP/134-2xO2 (kol. endosk.) +2xO2 naścienny p.pob. 

sprężonego powietrza WP/131-2xAIR(kol. endosk.)+1xAIRnaścienny p. pob. 

WP/134-2xAIR(kol. endosk.)+1xAIRnaścienny p. pob. 

próżni WP/131-2xVAC( kol. endosk.)+1xVACnaścienny p. pob. 

WP/134-2xVAC( kol. endosk.)+1xVACnaścienny p. pob. 

inne WP/131-1x AGSS(kol. endosk.)+1xAGSSnaścienny p.p. 

WP/134-1x AGSS(kol. endosk.)+1xAGSSnaścienny p.p. 

WP/131-1x CO2(kol. endosk.)+1xCO2naścienny p.p. 

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

 

Pomieszczenia- 

 

 Zmywalnia endoskopów – część brudna 

Nr- 

 

WP/133   

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  9,99  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające 

antyelektrostatyczne  jak np. Producenta LG Hausys 

floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), 

wymiar płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm 

styk zaokrąglony 
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Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V –6 sztuk  

gniazda specjalne 400Vx1, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

10 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew dwukomorowy, myjnia-dezynfektor 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa, pistolety typu 

SELEKTA 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne 1 x AIR pozamedyczne do pistoletów typu SELEKTA 

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

 

Pomieszczenia- 

 

   Zmywalnia endoskopów – część czysta 

Nr- 

 

WP/132   

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  5,15  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 
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Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające  

antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm 

styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

gniazda wtykowe 230V –5 sztuk  

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  Ethernet, drukarka, uziemień wyrównawczych, 

odprowadzenia ładunków elektrycznych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

2 W/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne 1x AIR pozamedyczne min 2,0 bar – max 8,0 bar  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

 

Pomieszczenia- 

 

         Gabinet lekarski diagnostyczny  

Nr- 

 

WP/135   

WP/136 

WP/137 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  14,86; 14,09; 13,88 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 58 
 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

miejscowe - lampka biurowa x1  

projektor lekarski 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja W pom. WP/135, WP/136, WP/137 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 ( pom. WP/135) naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1 x VAC ( pom. WP/135) naścienny punkt poboru 

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój wybudzeniowy 

Nr- 

     

    WP/140 
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onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  23,60 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe, tapeta winylowa 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające  

antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki winylowe wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk 

zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja przyzwowa, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3,0 W/h 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 2xO2 w każdym panelu nadłóż. + 1xO2 naścienny p.p. 

sprężonego powietrza 2x AIR w każdym panelu nadłóż.+ 1xAIRnaścienny p.p. 

próżni 2xVAC w każdym panelu nadłóż.+ 1xVACnaścienny p.p. 

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia chirurgii 

onkologicznej z pracownią 

endoskopii 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Poczekalnia pacjentów 

Nr- 

     

    WP/139 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  16,90 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Tapeta winylowa, dekoracyjna, zmywalna do sufitu 

podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –200Lx 

 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa - 

sprężonego powietrza - 

próżni - 

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Przychodnia diagnostyczna-

ginekologiczna 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Kabina higieniczna 

Nr- 

WP/128a  

WP/130 

WP/141 

 

Kondygnacja   - wysoki  parter Pow. (m2 ) –  3,00; 3,12; 3,60  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm lub 

równoważny, ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, 

cokół na ściany na wysokość min 0,10m  

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 50 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, bidet, miska ustępowa  

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bidet 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii 

onkologicznej 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój 2 łóżkowy 

                    Pokój 3 łóżkowy 

Nr- 

     

    I/162 

    I/163 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  22,50; 24,1 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami 

medycznymi szer 130cm  np. Muraspec  Union Osak lub 

równoważne (wg STWIORB) 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja przyzywowa, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 W/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

tlenowa 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym  

sprężonego powietrza - 
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techni 

czne 

próżni 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii 

onkologicznej 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka pacjentów 

                    Przedsionek 

Nr- 

 

I/161a  

I/161 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  7,60; 2,70  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m , w łazience brodzik 

bezprogowy wykonany w płytkach 

Cokół  - 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 w pom.I/161a 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Przy natrysku i przy misce ustępowej 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka dla NPS, miska ustępowa, natrysk najazdowy, 

wpust podłogowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 
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klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii 

onkologicznej 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Brudownik 

Nr- 

 

I/158  

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  4,34 

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne  np. producenta Domino Textile lub 

równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP65 

 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Lampa bakteriobójcza przepływowa, sygnalizacja 

załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz 

pomieszczenia) 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 
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mechanicz

na 

4 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka , zlew,  myjnia dezynfektor, macerator 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii 

 

Pomieszczenia- 

 

        Pokój lekarza dyżurnego  

Nr- 

 

I/112   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  11,80 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Tapeta winylowa zmywalna np. Muraspec  Union Osaka  

lub równoważne, (wg STWIORB), do sufitu 

podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach  np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe - lampka biurowa x1  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka), telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 
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mechanicz

na 

1,5 W/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii  

 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój 1 łóżkowy 

                    Pokój 2 łóżkowy 

                    Pokój 1 łóżkowy 

Nr- 

     

    I/113 

    I/114 

    I/115 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  11,4; 21,5; 18,8 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami 

medycznymi szer 130cm  np. Muraspec  Union Osaka lub 

równoważne (wg STWIORB) 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja przyzwowa, telewizyjna 
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instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 W/h 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym  

sprężonego powietrza - 

próżni 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii 

 

Pomieszczenia- 

 

        Pokój lekarzy  

Nr- 

 

I/116   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  18,60 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Tapeta winylowa zmywalna szer 130cm ze wzorem  

tkaniny jak np.. Muraspec  Union Osaka lub 

równoważne,  (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe - lampka biurowa x3  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x3, telewizyjna 
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instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział ginekologii 

onkologicznej 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka pacjentów 

                    

Nr- 

 

I/113a  

I/116a 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  3,20; 2,60  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  -  

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Przy natrysku i przy misce ustępowej 
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instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, miska ustępowa, natrysk 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa  

 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój 1 łóżkowy 

                    Pokój 2 łóżkowy 

 

Nr- 

    I/44 

    I/45 

    I/46 

    I/47 

    I/48 

    I/54 

    I/51 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  20,51; 19,28; 20,96; 23,72; 20,53; 13,8; 

21,03 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwu odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami 

medycznymi szer 130cm np. Muraspec  Union Osaka lub 

równoważne (wg STWIORB) 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 
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Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki + 1 promienni podczerwieni 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja przyzwowa, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 W/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna Stanowisko pielęgnacji noworodka 

ciepłej wody Stanowisko pielęgnacji noworodka 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym  

sprężonego powietrza - 

próżni 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka pacjentów 

                    

Nr- 

I/44a  

I/45a 

I/46a 

I/47a 

I/48a 

I/51a 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  3,30; 3,03; 3,60; 5,00; 3,60; 3,95  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np.. producenta Tubądzin 

Modern Square  lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 
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Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  Płytki ceramiczne jak podłoga na wys.10 cm 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Przy natrysku i przy misce ustępowej 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, miska ustępowa, natrysk 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Punkt pielęgniarski 

Nr- 

 

I/48c   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  9,9  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwu odbojowe, tapeta winylowa 
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Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –300Lx 

miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x1 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Magazyn bielizny czystej 

Nr- 

 

I/48b   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  1,4  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina - 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 
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Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –100Lx 

gniazda wtykowe 230V – 1 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia  

 

Pomieszczenia- 

 

         Pokój obserwacyjny 4 łóżkowy 

         Pokój obserwacyjny 2 łóżkowy 

         Pokój obserwacyjny 2 łóżkowy 

Nr- 

    

    I/133 

    I/135 

    I/140 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  41,00; 25,30; 22,30 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami 

medycznymi szer 130cm  np. Muraspec  Union Osaka lub 

równoważne (wg STWIORB) 
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Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych 

miejscowe – lampka biurowa x1 w pom. I/133  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki + w panelach sufitowych i ściennych 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

I/40 - sygnalizator 1x SA30 

I/33 - sygnalizator 1x SA30 

instalacja telefoniczna x1 w pom. I/133 

inne instalacje Instalacja przyzwowa, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy (pom. I/135) 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

(pom.I/135) 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja W pom. I/133, I/135 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 2 x O2 w każdym panelu nadłóżkowym  

sprężonego powietrza 2 x AIR w każdym panelu nadłóżkowym 

próżni 2 x VAC w każdym panelu nadłóżkowym  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

   Sala zabiegowo-operacyjna 

Nr- 

   

I/136 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  29,50  

Ściany malowanie - 
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okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB) do sufitu podwieszonego, 

 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające  

antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne winylowe  rozpraszające wywinięte 

na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO 3, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

lampa operacyjna dwuczaszowa LED 160/140 klux  

gniazda wtykowe x15 + kolumna sufitowa chirurgiczna x16 + kolumna 

sufitowa anestezjologiczna x16 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Sygnalizator - 2x SA30 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, 

lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

10 W/h nadciśnienie (wyciąg powietrza 80% dołem) 

wodno-kanalizacyjna zlew jednokomorowy 

ciepłej wody bateria zlewozmywakowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja  filtry absolutne, wyciąg 20% górą, 80% dołem 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 2xO2 kolumna anest. + 2xO2naścienny p.p. 

sprężonego powietrza 2x AIR0,5kol. anest., 2xAIR0,5 kol. chir.+1xAIR 

naścienny punkt poboru 

próżni 2xVAC kol. anest, 2xVAC kol. chir.+ 1xVAC naścienny 

punkt poboru 

inne 1xN2O kol. anest., 1xAGSS kolu. anest. + 1xN2O 

naścienny p.p + 1xAGSS naścienny p. odciągu gazów 
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                  Zmywalnia  

Nr- 

 

I/136a   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  7,70  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające  

antyelektrostatyczne  np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające wywinięte 

na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

gniazda wtykowe 230V –6 sztuk  

gniazda specjalne 400Vx1, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

10 W/h, podciśnienie 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew dwukomorowy, myjnia-dezynfektor 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa, pistolety typu 

SELEKTA 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 
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instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne 1 x AIR pozamedyczne do pistoletów typu SELEKTA 

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                  Przygotowanie lekarzy  

Nr- 

 

I/137   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  4,40  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm  

Cokół  wykładzina kauczukowa homogeniczna wywinięta na 

ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

gniazda wtykowe 230V –6 sztuk  

gniazda specjalne 400Vx1, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje lampy bakteriobójczej przepływowej, baterii 

bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

5 W/h, nadciśnienie 

wodno-kanalizacyjna Umywalnia dwustanowiskowa 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa x2 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 
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inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza - 

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                 Szatnia personelu  

                 Przedsionek 

Nr- 

 

I/137b   

I/137a 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  5,20; 4,90  

Ściany malowanie Farba akrylowa zmywalna 

okładzina - 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm  

Cokół  wykładzina kauczukowa homogeniczna wywinięta na 

ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,50m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk  

gniazda specjalne - 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje - 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

tlenowa  

sprężonego powietrza - 
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techni 

czne 

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka personelu 

                    

Nr- 

 

I/137c  

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  3,80  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważne, (wg STWIORB),  wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm, np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m  

Cokół  Płytki ceramiczne jak podłoga na wys.10 cm 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, miska ustępowa, natrysk 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 
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instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka pacjentów 

                    

Nr- 

 

I/133a 

I/135a 

I/141 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  3,80; 3,20; 5,30  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np.. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m,   w pom. I/141 

brodzik wykonany z płytek podłogowych 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Przy natrysku i przy misce ustępowej 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka ( pom.I/141 dla NPS), miska ustępowa, 

natrysk ( w pom.I/141 przejazdowy) 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 
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gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Brudownik 

Nr- 

 

I/142  

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  5,40 

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub 

równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  -  

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP65 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Lampa bakteriobójcza, sygnalizacja załączenie lampy 

bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

4 Wym/h 
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wodno-kanalizacyjna Umywalka , zlew,  myjnia dezynfektor, macerator 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Pododdział ginekologii jednego 

dnia 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Magazyn bielizny czystej 

Nr- 

 

I/143   

 

Kondygnacja   - piętro I Pow. (m2 ) –  2,30  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina - 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB) 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –100Lx 

 

gniazda wtykowe 230V – 1 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  

inne instalacje  

instala

cje 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 
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sanita

rne 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Punkt pielęgniarski 

Nr- 

 

II/173   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  12,70  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwu odbojowe, tapeta winylowa 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –300Lx 

miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x1 

instala

cje 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 
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sanita

rne 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa  

 

Pomieszczenia- 

 

                    Pokój 2 łóżkowy 

                    Pokój 1 łóżkowy 

                    Pokój 2 łóżkowy 

                    Pokój 2 łóżkowy 

                    Pokój 2 łóżkowy 

 

Nr- 

 

 II/126  

 II/167 

 II/170 

 II/171 

 II/172 

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) – 27,26; 16,60; 20,80; 21,00; 21,80  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami 

medycznymi szer 130cm  np. Muraspec  Union Osaka lub 

równoważne (wg STWIORB) 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych  

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuki + 1 promienni podczerwieni 

gniazda specjalne  
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czne instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna - 

inne instalacje Instalacja przyzwowa, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 W/h ( oprócz pom. II/126) 

mechanicz

na 

1,5 W/h  tylko w  pom. II/126 

wodno-kanalizacyjna Stanowisko pielęgnacji noworodka 

ciepłej wody Stanowisko pielęgnacji noworodka 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 w każdym panelu nadłóżkowym  

sprężonego powietrza - 

próżni 1 xVAC w każdym panelu nadłóżkowym  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka pacjentów 

                    

Nr- 

 

II/168a 

II/170a 

II/171a 

II/172a 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  3,10; 3,60; 3,20; 3,80  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np.. producenta Tubądzin 

Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB) 

rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do 

sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na 

stykach wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm, np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m  

Cokół  -  

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 
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instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Przy natrysku i przy misce ustępowej 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, miska ustępowa, natrysk 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

     Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Nr- 

   

II/127 

II/169 

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  20,99; 22,50  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające 

antyelektrostatyczne jak np. Producenta LG Hausys 

floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), 

wymiar płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne winylowe  wywinięte na ścianę na 

wys.10 cm styk zaokrąglony 
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Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux 

 miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, 

lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1 x VAC naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

         Gabinet lekarski diagnostyczny  

Nr- 

 

II/168   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  12,40 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 
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okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

miejscowe - lampka biurowa x1  

projektor lekarski 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, 

komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza  

próżni 1 X VAC naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

  Pokój przygotowawczy pielęgniarski  

Nr- 

 

II/165   
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Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  13,00 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, 

 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

projektor lekarski 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 W/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

Pomieszczenia- 

 

        Pokój lekarzy  

Nr- 

 

II/124   
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Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  9,60 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Tapeta winylowa zmywalna, do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe - lampka biurowa x2  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x3, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 wym/h 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział położnictwa 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Skład porządkowy 

Nr- 

 

II/125  

 

Kondygnacja   - wysoki parter Pow. (m2 ) –  3,40  

Ściany malowanie - 
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okładzina Płytki ceramiczne półmatowe  np. producenta Domino 

Textile lub równoważny, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne np.. producenta Domino Textile lub 

równoważny, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  -  

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –100Lx 

gniazda wtykowe 230V – 1 sztuka 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna Zlew jednokomorowy zainstalowany 50cm nad podłogą 

ciepłej wody Bateria zmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

        Śluza umywalkowo-fartuchowa  

Nr- 

 

II/140a   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  3,60 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 
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okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,50m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką  

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej,  

baterii bezdotykowej 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 wym/h, nadciśnienie 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

                   Śluza - nadzór 

Nr- 

 

II/141   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  12,10  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 
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okładzina Fartuch przy zlewie, stanowisku pielęgnacyjnym  np. 

Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do 

sufitu podwieszonego, listwu odbojowe, tapeta winylowa 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO 3 , wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –500Lx 

miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V – 4 sztuk + promiennik podczerwieni 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x1 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Zlew jednokomorowy, stanowisko pielęgnacji noworodka 

ciepłej wody Bateria zlewozmywakowa, stanowisko pielęgnacji 

noworodka 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza - 

próżni 1 x VAC naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

      Długotrwała opieka 4 stanowiska 

Nr- 

 

II/142 

II/143   
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Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  23,00; 22,90  

Ściany malowanie - 

okładzina Zmywalna   np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe antyelektorstatyczne 

prądoprzewodzące  jak np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na 

wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO 3 , wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –500Lx, IP 65 

miejscowe w panelach ściennych 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk + 4 panele ścienne (x8 sztuk w panelu) 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

2xsSygnalizator SA30 w SZKIW-3 

instalacja telefoniczna  

inne instalacje  przyzywowa, lampy bakteriobójczej przepływowej,   

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

5 Wym/h, nadciśnienie 

wodno-kanalizacyjna  

ciepłej wody  

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja Nadciśnienie, filtry absolutne 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 1 x O2  w każdym panelu ściennym 

sprężonego powietrza 1 x AIR 0,5  w każdym panelu ściennym 

próżni 1 x VAC  w każdym panelu ściennym 

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

Pomieszczenia- 

 

      Sala ION  2 stanowiska 

Nr- 

 

II/145 
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Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  27,50  

Ściany malowanie - 

okładzina Zmywalna   np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe antyelektorstatyczne 

prądoprzewodzące  jak np. Producenta LG Hausys floors 

Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB),  wymiar 

płytki 61x61 cm  z  wywinięciem na ściany, na wysokość 

min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na 

wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub 

równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy 

czystości ISO 3 , wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –500Lx, IP 65 

miejscowe w panelach ściennych 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk + 2 kolumny sufitowe (x16sztuk w 

kolumnie) + 1 panel ścienny (x12sztuk w panelu) 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Sygnalizator SA30 

instalacja telefoniczna  

inne instalacje  przyzywowa, lampy bakteriobójczej przepływowej,   

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

5 Wym/h, nadciśnienie 

wodno-kanalizacyjna  

ciepłej wody  

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja Nadciśnienie, filtry absolutne 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 2 x O2 w każdej kolumnie i w panelu ściennym 

sprężonego powietrza 2 x AIR 0,5 w każdej kolumnie i w panelu ściennym 

próżni 2 x VAC w każdej kolumnie i w panelu ściennym 

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

        Śluza umywalkowo-fartuchowa  

Nr- 

 

II/145a   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  2,40 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,50m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe nad umywalką  

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej,  

baterii bezdotykowej 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 wym/h 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

             Dyżurka pielęgniarek 

Nr- 

 

II/144   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  14,10 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna x1 

inne instalacje komputerowa ( terminal, drukarka) x1 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

1,5 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja tak 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  
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Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

     Gabinet przygotowawczo-zabiegowy 

Nr- 

   

II/146 

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  21,68  

Ściany malowanie - 

okładzina zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg 

STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające np. 

Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub 

równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm  

z  wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m 

Cokół  Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na 

wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub 

równoważny (wg STWIORB), do pomieszczeń klasy 

czystości ISO5, wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –500Lx, IP65 

miejscowe nad umywalką 

lampa zabiegowa sufitowa 50klux 

 miejscowe – lampka biurowa x1 

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk + promienni podczerwieni 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

Sygnalizator SA30 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje komputerowa ( terminal, drukarka), lampy 

bakteriobójczej przepływowej, uziemień 

wyrównawczych, odprowadzenia ładunków 

elektrycznych, baterii bezdotykowych 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

3 W/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, zlew jednokomorowy, stanowisko 

pielęgnacyjne noworodka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria 

zlewozmywakowa bezdotykowa, stanowisko pielęgnacji 

noworodka 

gazowa - 

pary - 
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klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

czne 

tlenowa 2 x O2 naścienny punkt poboru 

sprężonego powietrza 1 x AIR naścienny punkt poboru 

próżni 1 x VAC naścienny punkt poboru 

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

    Magazyn materiałów medycznych 

Nr- 

 

I/147   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  2,50  

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina - 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne –100Lx 

gniazda wtykowe 230V – 1 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  

inne instalacje   

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 Wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna - 

ciepłej wody - 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

tlenowa  

sprężonego powietrza  
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techni 

czne 

próżni  

inne  

 
 

Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Łazienka personelu 

                    

Nr- 

 

II/147a  

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  4,80  

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino 

Textile lub równoważny, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Gres antypoślizgowy min. R 10B  wymiar 60x60 cm,  np. 

prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg 

STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół 

na ściany na wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP 44 

miejscowe nad umywalką 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje  

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

24ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

Wyciąg 100 m3/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka, miska ustępowa, natrysk 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, natrysk 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala tlenowa  
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cje   

techni 

czne 

sprężonego powietrza  

próżni  

inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

        Pokój lekarzy  

Nr- 

 

II/148   

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  16,19 

Ściany malowanie farba zmywalna akrylowa 

okładzina Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub 

równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego 

Podłoga posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 

producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), 

wymiar 1,9x10m, gr. 3mm 

Cokół  wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna 

wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony 

Sufit modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub 

równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –300Lx 

miejscowe - lampka biurowa x3  

gniazda wtykowe 230V – 6 sztuk 

gniazda specjalne  

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna  x1 

inne instalacje  komputerowa ( terminal, drukarka) x3, telewizyjna 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

20ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

1,5 wym/h 

mechanicz

na 

 

wodno-kanalizacyjna umywalka 

ciepłej wody Bateria umywalkowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

techni 

tlenowa  

sprężonego powietrza  

próżni  
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czne inne  

 
 
Obiekt 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 

SPZOZ 

 

Adres-  

 

Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

  

Dział-       

 

Oddział neonatologii 

 

Pomieszczenia- 

 

                    Brudownik 

Nr- 

 

II/149  

 

Kondygnacja   - piętro II Pow. (m2 ) –  6,30 

Ściany malowanie - 

okładzina Płytki ceramiczne półmatowe  np. producenta Domino 

Textile Lu równoważne, (wg STWIORB), wymiar 

36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach 

wykończone bezszczelinowo 

Podłoga Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile  lub 

równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, 

klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na 

wysokość min 0,10m 

Cokół  - 

Sufit Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą 

akrylową  zmywalną, wysokość 2,5m 

instala

cje 

elek 

try 

czne 

oświetlenie górne, –200Lx, IP65 

gniazda wtykowe 230V – 2 sztuki 

gniazda specjalne 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator 

instalacja 

sygnalizacyjna 

 

instalacja telefoniczna   

inne instalacje Lampa bakteriobójcza, sygnalizacja załączenie lampy 

bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) 

instala

cje 

sanita

rne 

C.O.          

temperatura(
0
C)             

16ºC 

wentylacja                    grawitacyj

na 

 

mechanicz

na 

4 Wym/h 

wodno-kanalizacyjna Umywalka , zlew,  myjnia dezynfektor, macerator 

ciepłej wody Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa 

gazowa - 

pary - 

klimatyzacja - 

inne - 

instala

cje   

tlenowa  

sprężonego powietrza  
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techni 

czne 

próżni  

inne  

 
Legenda oznaczeń wyposażenia technologicznego 
  
  

2102 Szafka przejezdna pod latowa-typ2102 
Aa1 Łóżko szpitalne 
Ab3 Łóżko dla ciężko chorych  
Ae4 Łóżko szpitalne dla noworodków 
Af2 Kanapa tapczan 
Af2b Kanapa tapczan 
Ai3 Szafka przyłóżkowa 
Ba1 Taboret metalowy nieobrotowy typ TS-02 
Ba14 Ławeczka szatniowa 
Ba2 Taboret metal. na śrubie 
Ba3 Taboret obrotowy z oparciem 
Bb1 Krzesło szpitalne 
Bc10 Krzesło obrotowe z podłokietnikami (na kółkach lub stopkach) 
Bc3 Krzesło laboratoryjne 
Bc5 krzesło  tapicerowane na stelażu metalowym 
Bc6 Krzesło drewniane tapicerowane 
Bd2 Fotel lekarza  
Bd3 Krzesło obrotowe 
Bd3 Siedzisko podwójne 
Bd4 Fotel wypoczynkowy   
Bd4 Siedzisko  potrójne 
Bd5 Fotel wypoczynkowy  miękki na stelażu metalowym 
Bd6 Fotel-krzesło 
Bd8 Fotel miękki 
Ca1 Szafa lekarska 1-drzwiowa oszklona 
Ca13a Szafa na leki podwójna 
Ca13b Szafa z szufladami i skarbczykiem i lodówka 
Ca11c Szafa na akcesoria endoskopowe 
Ca2 Szafa lekarska 
Ca7 Szafka na narzędzia medyczne 
Cb11 Szafa zapleczowa 
Cb17 Loża recepturowa apteczna 
Cb21a Szafka stojąca .szufladowa 
Cb23 Szafa leków gotowych 
Cc1b Szafka kuchenna pod blatowa 
Cc1c Szafka kuchenna pod blatowa 60x50,5x83 
Cc2b Szafka kuch. Kredens. wisząca 
Cc2c Szafka kuch. kredens. Wisząca 60x30x72 
Cc2d Szafka kuch. kredens. Wisząca 80x30x72 
Cd10 Wieszak  wolnostojący do depozytu ubrań 
Cd7 Szafa odzieżowa metalowa 
Ce10 Szafa kasowa 
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Ce3 Szafa biblioteczna 
Ce8 Szafa biurowa 
Cf5 Szafka na karty chorobowe 
Cf6 Szafka na karty chorobowe 
Cf8c Szafa kartotekowa 18-szufladowa 
Ch6a Regał metalowy 
Ch6c Regał metalowy 
Ch6d Regał metalowy 
Ch6e Regał metalowy 
Ch6f Regał otwarty metalowy 
Ch6h Regał metalowy 
Ch9 Regał magazynowy 
Cj2 Szafka przyłóżkowa 
CT3 Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 60x80 
CT3a Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 60x60 
CT4 Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 28x80 
CT4a Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 28x60 
Cw2c Szafa ubraniowa wielkość wg rzutu 
Cw7 Szafa wbudowana z półkami (wymiar wg rzutu) 
Cz1 Szafka z koszem i zlewozmywakiem 1-kom. W63-02 
Cz2 Szafka wąska z półkami (W64) 
Cz3 Szafka z szufladami W62 
Cz4 Szafka z półkami  (W65) 
Cz5 Szafka wisząca szklona 
Cz6 Szafka wisząca z drzwiczkami 
Cz7 Szafka z koszem narożna W66 
CZ Czajnik elektryczny 
Dc20c Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony,  całość 

ze stali kwasoodpornej 
Dc22 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej. z blatem 
Df1 Stolik zabiegowy podręczny 
Df2 Stolik narzędziowy lekarski z płyta metalowa 
Df4 Stolik zabiegowy podręczny 
Dk1 Blat laminowany na szafkach 
Dk3 Blat ze stali nierdzewnej na wspornikach wielkość wg rzutu 
Dk5 Stół zlewozmywakowy dwukomorowy 
Ea5 Biurko 1-szafkowe meblowe 
Eb1 Biurko lekarskie 1-szafkowe 
Ec1 Stolik okolicznościowy kwadratowy 
Ed1 Stolik przyłóżkowy 
Ed2 Stolik kawiarniany 
Ed4 Stolik jadalniany 
Ed7 Stolik okolicznościowy prostokątny 
Ei1 Stolik  kwadratowy 
Em1 Lada wg indywidualnego projektu 
Fa2 Wózek do transportu chorych 
Fa20a Wózek do mycia pacjenta 
Fb11 Wózek zabiegowy do narzędzi 
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Fb15A Wózek do transp. mat./ uniwersalny 
Fb5 Wózek zabiegowy 
Fd1 Wózek do brudnej bielizny 
Fd12 Wózek do czystej bielizny 
Fd16 Wózek do transportu brudnej bielizny 
Ff1 Wózek podręczny transportowy og. przeznaczenia 
Fh10 Wózek inwalidzki fotelowy skład. dla dorosłych 
Ga1a Stanowisko do pielęgnacji niemowląt 
Ga1c Stanowisko do pielęgnacji niemowląt 
Ga1d Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt 
Gb3 Kozetka do badań 
Gb5 Kozetka EKG 
Gc8 Fotel do badań i zabiegów ginekol.-urologicznych 
Gd3 Stół zabiegowo-opatrunkowy 
Gd4 Stanowisko do pobierania krwi 
Ge1 Stół operacyjny uniwersalny 
Ge6 Stół operacyjny dla chirurgii 1-dnia 
Gh20 Reflektor lekarski 
Gh4 Lampa sufitowa bezcieniowa ( mała do zabiegów ) 
Gh9 Lampa bezcieniowa sufitowa (1 satelita) 
Gj10 Szyna wspornikowa w kształcie  łuku na zasłonę (np. f-my C/S 

GROUP) 
Gj5 Parawan lekarski 
Gj6 Wysięgnik teleskopowy zasłony między łóżkowej 
Gk6 Oprawa bakteriobójcza kryta z wymuszonym przepływem 

powietrza na statywie 
Gl2 Oprawa szpitalna 
Gl2l Oprawa szpitalna lewa 
Gl8 IS300 system instalac. dla wzmożonej opieki medycznej   
Gl8b IS300 system instalac. dla wzmożonej opieki medycznej   
Gl8c Oprawa nadłóżkowa pionowa 
GM Tablica poboru gazów medycznych 
Gm1 Promiennik podczerwieni 
Ha4 Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem 
Je13 Negatoskop 1-klatkowy żaluzjowy ścienny 
Je8 Negatoskop świetlówkowy żaluzjowy 
KA Kolumna anestezjologiczna 
KC Kolumna chirurgiczna 
Ma4 Zestaw urządzeń do endoskopii diagnostycznej  zabiegowej na 

wózku 
Mb1 Elektrokardiograf  
Mb8 Kardiotokograf/KTG/ 
Me1 Ultrasonograf ( zestaw na wózku) 
Me4 Ultrasonograf 
Ng5 Aparat do elektrochirurgii 
Oc4 Aparat do znieczulania ogólnego  
Oe4 Respirator dla dorosłych 
Oe9 Stanowisko do intensywnej opieki med. nad noworodkiem  
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Of7 Zestaw wzmożonego nadzoru - most 
r1 Komora laminarna do pracy z cytostatykami 
Sa16 Destylator apteczny 8ltr. 
Sb2 Sterylizator parowy 
Se11 Myjnia-dezynfektor basenów (z wytw. pary) 
Se12 Macerator 
Sg3 Kosz sterylizacyjny segmentowy 600 x 450 
Sj1 Szafka wisząca zamykana 90x38x60cm 
Sj2 Szafa wisząca zamykana 45x38x60cm 
Sj3 Szafka otwarta na przechowywanie basenów i kaczek 

100/38/60cm 
Sk13 Pistolet do mycia lub suszenia SELECTA 
Sk21 Myjnia ETD 2 plus 
Sk22 Myjnia ultradźwięk ze zlewem dwukomorowym ( blat i zlew ze 

stali nierdzewnej)+pistolet typ  Selekta  
Sk8 Suszarka do rąk 
Tb2 Kuchenka mikrofalowa 
Tg1 Chłodziarka 135 l 
Tg2 Lodówko-zamrażarka 
Va1 Szyna pod szafkowa oświetleniowa z zespołem gniazd 
Vc3 Odbiornik 14'' 
Vc6 Odbiornik TV na wsporniku 
Vc7 Aparat telefoniczny 
Vc8 Automat telefoniczny 
Vd1 Mikrokomputer personalny 
Vd1c Komputer 
Vf2 Kserokopiarka 
Xa1 Wieszak odzieżowy ścienny 
Xa2 Wieszak odzieżowy ścienny 
Xa4 Wieszak szatniowy wiszący 
Xa6 Haki na worki z brudną bielizną 
Xa8 Wieszak szatniowy wolnostojący 
Xc3 Poręcz MALUX350 przy natrysku z siedziskiem składanym 

MAKO PLUS 520 
Xc4 Poręcz przyścienna przy umywalce 
Xc5 Poręcz ruchoma 
Xc7 Umywalka chirurgiczna  2-stanowiskowa z automatycznym 

zespołem baterii AZB 
Xd2 Lustro szatniowe 
Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami 
Xh1 Tablica informacyjna 
Xj2 Wózek z przyrządami do sprzątania 
Xl1 Kwiat pojedynczy 
*Zd Zestaw dezynfekcyjny :                                                           - 

metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     
-metalowy dozownik mydła w płynie            
 - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          
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 - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

 

Zw Zestaw WC:                                                   
-metalowy dozownik mydła w płynie            
 - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                         
  - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.5l                                                            
 - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 50 x60cm 
umieszczone nad umywalką 

Zu Zestaw umywalkowy:                                                
  -metalowy dozownik mydła w płynie             
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  
 - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

 
Zł Zestaw łazienkowy:                                                                      -

metalowy dozownik mydła w płynie             
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                         
  - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na papier 
toaletowy w dużych rolach                                                     
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

 
ZN  Zestaw NPS:                                                     

  -metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z 
uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką 

:                                                   
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NISKI PARTER  

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia[m2] ilość 
[szt.] 

Pomieszczenia lekarzy anestezjologów i obsługi RTG   

pomieszczenia zrealizowane     

NP/1 Pokój techników rtg + przedsionek 13,60   

NP/2 Pomieszczenie porządkowe 2,30   

NP/3 Pokój opisowy RTG 12,80   

NP/3a Łazienka 3,10   

NP/4 Pokój lekarzy radiologów 14,50   

NP/4a Przedsionek 3,50   

NP/5 Pokój kierownika RTG 11,00   

NP/5a WC 2,90   

NP/6 Korytarz 22,90   

NP/7 Sekretariat 14,30   

NP/8 Pokój lekarzy anestezjologów + przedsionek 19,70   

NP/8a Łazienka 3,30   

NP/9 Pokój śniadań 12,00   

NP/9a WC personelu 3,30   

NP/10 Pokój dyżurnego anestezjologa 12,40   

NP/10a Łazienka 3,00   

NP/11 Korytarz 42,80   

Oddział zabiegów ambulatoryjnych   

NP/162 Pokój zabiegów doraźnych 24,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/166 Korytarz/poczekalnia 50,70   

  bez wyposażenia     

NP/166a Szatnia 7,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/168 Gabinet diagnostyczno- zabiegowy 20,12   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/169 Łazienka pacjentów 4,14   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/170 Pokój 2-łóżkowy 19,50   

Ab01a Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej  
stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, 
autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, 
przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą 
laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na 
pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia 
ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak 
kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny 
nieprzemakalnej   2 

Ba1 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 
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Gl2* Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy   2 

Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x 
wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie 
w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z 
wystającymi zaokraglonymi krawędziami 
ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z 
blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą 
na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z 
przegroda do szuflady.   2 

NP/171 Punkt pielęgniarski 13,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/172 Pokój 2-łóżkowy 18,67   

Ab01a Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej  
stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, 
autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, 
przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą 
laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na 
pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia 
ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak 
kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny 
nieprzemakalnej   2 

Ba1 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Gl2* Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy   2 

Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x 
wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie 
w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z 
wystającymi zaokraglonymi krawędziami 
ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z 
blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą 
na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z 
przegroda do szuflady.   2 

NP/173 Pokój socjalny 10,40   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/174 Łazienka personelu 3,10   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/177 Pokój 3-łóżkowy 29,50   

Ab01a Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej  
stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, 
autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, 
przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą 
laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na 
pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia 
ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak 
kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny 
nieprzemakalnej   3 

Ba1 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   3 
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Gl2* Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy   3 

Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x 
wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie 
w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z 
wystającymi zaokraglonymi krawędziami 
ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z 
blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą 
na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z 
przegroda do szuflady.   3 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze 
stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym 
srebrny matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

    

NP/178 Łazienka NPS 5,74   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/179 Brudownik 5,30   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/180 Przygotowanie lekarzy 5,54   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/181 Łazienka pacjentów 3,28   

  pomieszczenie zrealizowane     

Izba przyjęć pediatryczna   

NP/146 Rejestracja 7,20   

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
komputerowa 

  
2 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej 

  
2 

Cf6 Szafa karotekowa, 4 szufladowa, metalowa 
malowana proszkowo, zamykana zamkiem 
centralnym 

  

2 

  Blat roboczy /wymiar wg rzutu/   2 

NP/147 Komunikacja 25,61   

Bc5 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   6 

NP/150 Wózkarnia 5,32   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/154 
Sala krótkiego pobytu dla matki z dzieckiem z WC 
dla dzieci 7,39   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/155 WC pacjentów 3,65   
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  pomieszczenie zrealizowane     

NP/156 Łazienka 12,27   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/157 Przyjęcia planowane 15,18   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/158 Gabinet konsultacji I 14,33   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/159 Pokój przygotowania pacjent. 14,20   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/160 Gabinet konsultacji II 15,85   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/161 Pokój opatrunków gipsowych 16,28   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/163 Brudownik 6,12   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/164 Komunikacja 29,79   

  bez wyposażenia     

NP/164a Komunikacja 39,05   

  bez wyposażenia     

NP/165 Poczekalnia 27,00   

   bez wyposażenia     

Izba przyjęć dla kobiet   

NP/144 Komunikacja 26,50   

Bc5 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   7 

NP/145 Rejestracja 7,20   

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
komputerowa 

  
2 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej 

  
2 

Cf6 Szafa karotekowa, 4 szufladowa, metalowa 
malowana proszkowo, zamykana zamkiem 
centralnym 

  

2 

  Blat roboczy /wymiar wg rzutu/   2 

NP/121 Przyjęcia planowe 20,00   

Ea5 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego   1 

  Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z 
płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty 
gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 
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Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   2 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

NP/121a Dzienny depozyt ubrań 4,30   

Xa8 Wieszak szatniowy stojący   1 

NP/122 Pomieszczenie porządkowe 4,50   

Xj2 Wózek sprzątacza   1 

Ch6e Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , 
wymiar 950x335x1980   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

    

NP/123 Poczekalnia 24,10   

Bd6 Fotel wypoczynkowy, stelaż metalowy malowany 
proszkowo, tapicerka zmywalna szara   3 

Ce11 Szafa na książki, wykonana z płyty 25mm 
dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 
600x445x1155mm, min 2 półki, zamykana 
dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema 
półkami, wym 800x445x720mm   1 

NP/124 Łazienka technologiczna 8,30   

  

Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 
33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg 
z boku.    2 
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Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 
5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze 
zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. 
siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy 
siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg   1 

  
Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 
33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i 
nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną 
reką     

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany 
wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym 
na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica 
wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, 
wymiar: 2400 x 2000 mm   1 

*Zn 

Zestaw NPS:                                                                          
-metalowy dozownik mydła w płynie                                       
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro 
uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji 
kąta nachylenia umieszczone nad umywalką 

  1 

NP/125 WC personelu 3,00   
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*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

    

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

        

NP/126 Korytarz 81,12   

  bez wyposażenia     

NP/127 Korytarz 29,80   

  bez wyposażenia     

NP/136 Brudownik 6,40   

Se12 Macerator   1 

Se11 

Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, 
głębokość myjni (gabarytowo)  max. 500 mm, 
szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, 
podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, 
zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi 
uchylne, otwierane do przodu, automatyczne 
otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału 
nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, 
załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub 
koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i 
dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu 
sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie 
zaawansowania procesu, KEN 736 

  1 

Dc20c Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej 
strony,  całość ze stali   kwasoodpornej, wym. 
1200x600x850   1 

Gk02c Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Fd02 Wózek na brudną bieliznę   1 
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*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

NP/137 Magazyn 9,30   

Ch6a 
Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , 
wymiar 950x335x1980     

NP/138 Gabinet konsultacyjny 21,80   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
komputerowa   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria 
zlewozmywakowa, blat wiórowa laminowana   1 

Cz3 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   2 

Cz4 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz5 Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa   2 

Cz6 Szafka medzcyna wisząca, wym. 500x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa   1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Fb5 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm   1 
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Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie 
oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc 
żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 
13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

NP/138a Kabina higieniczna 3,70   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

NP/139 Gabinet konsultacyjny 18,05   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
komputerowa   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana   1 
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Cz2 Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz3 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   2 

Cz4 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz5 Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa   2 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Fb5 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm   1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie 
oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc 
żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 
13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

NP/139a Kabina higieniczna NPS 4,73   
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*Zn 

Zestaw NPS:                                                                          
-metalowy dozownik mydła w płynie                                       
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro 
uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji 
kąta nachylenia umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny     

Xc4 Uchwyt poziomy   2 

Xc5 

Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 
33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg 
z boku.    1 

NP/140 Gabinet USG 22,00   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
komputerowa   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana   1 

Cz2 Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz4 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 
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Cz5 Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa   1 

Me4 Aparat USG   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Fb5 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm   1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie 
oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc 
żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 
13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

    

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

NP/140a Kabina higieniczna 2,93   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

NP/141 Gabinet konsultacyjny 20,80   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 
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Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana   1 

Cz2 Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz4 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz5 Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Fb5 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm   1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie 
oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc 
żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 
13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

NP/141a Kabina higieniczna 2,65   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 
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Izba przyjęć bloku porodowego   

  Pomieszczenia zrealizowane     

NP/54 Korytarz 19,40   

NP/55 Śluza 10,70   

NP/56 Pokój przedporodowy 33,70   

NP/56a Łazienka 4,00   

NP/57 Dyżurka pielęgniarska 15,90   

NP/58 Przygotowanie pacjentki 13,90   

NP/58a Łazienka 3,80   

NP/59 Gabinet badań KTG 15,70   

NP/59a Kabina higieniczna 2,00   

NP/60 Gabinet badań KTG 20,80   

NP/60a Kabina higieniczna 2,60   

NP/61 Pokój dla ojców 19,00   

NP/62 WC odwiedzających 3,90   

NP/63 Korytarz 31,60   

Apteka ogólnodostępna   

NP/128 Izba ekspedycyjna 29,40   

  Lada ekspedycyjna   1 

  Gablota na ladzie     

Cb23 Szafa leków gotowych, wykonana z płyty 25mm 
dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 
800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana 
dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema 
półkami, wym 800x445x720mm   3 

Ba3 Taboret obrotowy z oparciem, tapicerka zmywalna   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   2 

Ed2 Stolik kwadratowy   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   1 

NP/129 Korytarz 36,10   

  bez wyposażenia     

NP/129a Archiwum 4,90   

Ce8 Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm 
dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 
800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana 
dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema 
półkami, wym 800x445x720mm   2 

  Regały wbudowane archiwalne   3 

NP/129b Pomieszczenie administracyjno szkoleniowe 9,00   

Ea5 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego   1 
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  Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z 
płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty 
gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe   1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Bc5 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   4 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Ce8 Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm 
dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 
800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana 
dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema 
półkami, wym 800x445x720mm   1 

Bc5 Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym   8 

Ei2 Stół prostokątny   2 

  Lampka na biurko   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   2 

NP/129c Pomieszczenie socjalne 8,70   

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   

3 

Cc1b Szafka kuchenna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa, wudrzwiowa,  konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 
postforming   

3 

Cc2b Szafka kuchenna wisząca, wym. 500x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa, drzwiczki pełne, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa,   

3 

Tb2 Kuchenka mikrofalowa   1 

  Czajnik elektryczny   1 

  Szafka kuchenna, wym. 800x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod zlewozmywak, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria 
zlewozmywakowa, blat płyta wiórowa laminowana   

1 

Tg2 Lodówko-zamrażarka   1 

Z5 Zestaw przy umywalce; wg opisu   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   2 
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*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze 
stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym 
srebrny matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  

1 

NP/129d Magazyn asortymentu dodatkowego 9,90   

Ch6h Regał magazynowy obudowany z trzech stron 5- cio 
półkowy , wymiar 950x335x1980   4 

Xg1 Ruszt - paleta z tworzywa   2 

Ce8 Szafa na leki, wykonana z płyty 25mm dwustronnie 
laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 
półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z 
dwiema półkami, wym 800x445x720mm   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   1 

        

NP/129e Magazyn produktów leczniczych 9,50   

Tg1 
Szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru 
temperatury   2 

Cb11 Szafa apteczna zapleczowa   2 

Ca13a Szafa apteczna zamykana   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   1 

NP/130 Komora przyjęć 9,50   

Eb1 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, drukarka laserowa, 
stacja PC   1 

Bc10d Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Ff1 Wózek transportowy platformowy   1 

Dd6 Stanowisko przyjmowania leków   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   1 

        

NP131 Zmywalnia 5,50   

Dk5 

Stół roboczy ze zlewem dwukomorowym, szafka 
dwudrzwiową, wykonany ze stali kwasoodpornej, 
(1800x600x850)   1 

Fb15a 

Wózek transportowy, z materiału łatwego do 
utrzymania w czystości, zamykany, dwudrzwiowy, 
wym. Wymiary (dł. szer. wys.):  1100x580x1480mm   1 

  Szafka pod suszarkę   1 

Sa17 Suszarka elektryczna S-40   1 

  Przepust podawczy   1 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   2 
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NP131a Śluza 2,30   

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   2 

NP131b Izba recepturowa 14,60   

Cb17 Loża recepturowa apteczna   2 

Eb1 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, drukarka laserowa, 
stacja PC   1 

Tg1 
Szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru 
temperatury   1 

Cb11 Szafa apteczna zapleczowa   1 

Bc3 

Obrotowe krzesło laboratoryjne. Antypoślizgowe 
siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu, 
regulacja wysokości siedziska za pomocą 
podnośnika pneumatycznego.   3 

Xb54 Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego   2 

NP132 Szatnia 9,40   

Cd7 Szafa BHP z podziałem na brudną i czystą odzież. 
Komora wyposażona w wieszaki, drążek poprzeczny 
oraz półkę.Drzwi wykonane są z blachy o grubości 1 
mm, posiadają otwory wentylacyjne zgodnie z 
polskimi normami. Wymiary 400x490x1800mm   6 

Ba14 Ławka szatniowa   1 

Xd2 Lusto   1 

Ba1 Taboret metalowy nieobrotowy    1 

NP132a Łazienka 3,70   

Z5 Zestaw przy umywalce; wg opisu   1 

Ba1 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

  Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 
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*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze 
stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym 
srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik 
na papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 

NP/132b Pomieszczenie porządkowe 4,20   

Xj2 Wózek sprzątacza   1 

Ch6e Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , 
wymiar 950x335x1980   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

   1 

Dział techniczny   

NP/133 Korytarz 22,30   

  bez wyposażenia     

NP/133a Magazyn podręczny 5,10   

Ch6e 
Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , 
wymiar 950x335x1980   1 

NP/134 Dział techniczny 12,60   

Ea5 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego   3 

  Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z 
płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty 
gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe   3 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   3 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   3 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Ce8 Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm 
dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 
800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana 
dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema 
półkami, wym 800x445x720mm   3 

  Lampka na biurko   3 

Vf2 Kserokopiarka   1 
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  Drukarka laserowa   1 

NP/135 Pokój kierownika działu technicznego 9,80   

Ea5 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego   1 

  Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z 
płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty 
gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe   1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Bc5 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa 
sztucznego   2 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Ce8 Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm 
dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 
800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana 
dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema 
półkami, wym 800x445x720mm   3 

  Lampka na biurko   1 

Pomieszczenia ogólne   

NP/120 WC kobiet 10,20   

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  2 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  Suszarka do rąk   1 

NP/126a Przedsionek 7,75   

  bez wyposażenia     

NP/142 Przedsionek 13,35   

  bez wyposażenia     

NP/142a WC 3,80   
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*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

    

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny     

NP/143 Korytarz 23,87   

  bez wyposażenia     

NP/143a Korytarz 23,10   

  bez wyposażenia     

NP/148 Przedsionek 13,42   

  bez wyposażenia     

NP/151 WC męski 7,50   

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

    

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny     

NP/152 Szatnia 7,50   

Xa8 Wieszak szatniowy stojący   2 

Xa4 Wieszak szatniowy ścienny   1 

NP/153 WC NPS 4,43   

  pomieszczenie zrealizowane     

NP/183 Wiatrołap 13,41   

  bez wyposażenia     

KL,1 Klatka schodowa 30,02   

  bez wyposażenia     

KL,3 Klatka schodowa 25,28   

  bez wyposażenia     

KL2 Klatka schodowa 27,90   
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  bez wyposażenia     

KL4 Klatka schodowa 30,80   

  bez wyposażenia     

KL5 Klatka schodowa 25,80   

  bez wyposażenia     

  Dźwig szpitalny 5,27   

  Dźwig szpitalny 5,27   

Pomieszczenia techniczne   

  Pomieszczenia zrealizowane     

NP/142b Pomieszczenie techniczne 4,30   

NP/149 Pomieszczenie techniczne 3,91   

NP/167 Wentylatornia istniejąca 23,70   

NP/175 Pomieszczenie wodomierza 19,48   

 

WYSOKI PARTER  

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia[m2] ilość 
[szt] 

Bank mleka   

WP/7 Bank mleka biuro/rejestracja 15,70   

Bd2 

Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   2 

Bd5 Fotel wypoczynk. miękki na stelażu metalowym   1 

Ea6 biurko dwuszafkowe - katedra   1 

Eb1 Biurko lekarskie 1-szafkowe   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Vd2 Drukarka laserowa   1 

Ce8 Szafa biurowa   1 

Cf8a Szafa kartotekowa   3 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze 
stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym 
srebrny matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

WP/8 Bank mleka laboratorium 22,50   

WP/8A Bank mleka boks laktacyjny 8,60   

Bd9 Fotel wypoczynkowy   1 

Ei1 Stolik kwadratowy   1 

Fb15a Wózek do transp. mat./ uniwersalny   1 

Tg1 Chłodziarka 135 l   1 



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 129 
 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze 
stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym 
srebrny matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Poradnia dla noworodków   

  Pomieszczenia zrealizowane     

WP/1 Rejestracja 10,50   

WP/1A WC personelu 4,80   

WP/2 Poczekalnia 24,70   

WP/3 Pokój zabiegowy 16,20   

WP/4a Korytarz 27,33   

WP/4b Korytarz 24,50   

WP/5 Gabinet badań 16,00   

WP/6 Gabinet badań 16,00   

Razem 140,03   

Poradnia pediatryczna   

  Pomieszczenia zrealizowane     

WP/168 Korytarz 36,60   

WP/169 Pokój lekarza dyżurnego 12,00   

WP/169a Łazienka 3,20   

WP/170 Pokój usługowy dla matki i dziecka 15,70   

WP/170a WC 2,70   

WP/171 WC pacjentów 4,80   

WP/172 Poczekalnia 8,68   

WP/172a Rejestracja 7,57   

WP/173 Gabinet neurologa 11,10   

WP/174 Gabinet psychologa 11,50   

WP/175 Korytarz 47,50   

WP/175a Pomieszczenie  Pomocnicze 7,03   

WP/176 Pokój badań okulistycznych ciemny 8,10   

WP/177 Pokój badań okulistycznych 13,10   

WP/178 Pokój badań laryngologicznych badanie słuchu 15,20   

WP/179 Pokój badań ortopedyczno - chirurgiczny 14,20   

WP/180 Pokój badań - echo serca 13,90   

WP/181 Pokój badań i zabiegów 17,40   

WP/182 WC personelu 3,50   

WP/183 Pokój przygotowawczy 14,20   

WP/184a Łazienka personelu 3,28   

WP/184b Przedsionek 3,57   
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WP/185 Składzik porządkowy 8,50   

Razem 283,33   

Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna   

WP/120 WC pacjenta NPS 5,20   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Fh10 Wózek inwalidzki fotelowy skład. dla dorosłych   1 

Xc5 

Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 
33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg 
z boku.    1 

Xc4 Uchwyt poziomy   1 

*Zn 

Zestaw NPS:                                                                          
-metalowy dozownik mydła w płynie                                       
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro 
uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji 
kąta nachylenia umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/121 WC personelu 3,60   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/122 Rejestracja 21,80   
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Ea5 Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką 
(wózkiem)  na komputer. Biurko na nogach w 
kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję 
kanału kablowego 

  1 

  Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z 
płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty 
gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe 

  3 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   3 

Vc7 Aparat telefoniczny   2 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   3 

Cf8c Szafa kartotekowa, czteroszufladowa, metalowa, 
szara   3 

  Lada recepcyjna rejestracji, Blat roboczy wykonany z 
płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone 
obrzeżem PVC 2 mm. Boki wykonane z płyty 
grubości 52 mm. Oklejone obrzeżem PVC 2 mm. 
Front w ladach wykonany z paneli płytowych 
grubości 12 mm,  wym.  2200x900x1057mm 

  1 

  Lada recepcyjna rejestaracji, Blat roboczy wykonany 
z płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone 
obrzeżem PVC 2 mm. Boki wykonane z płyty 
grubości 52 mm. Oklejone obrzeżem PVC 2 mm. 
Front w ladach wykonany z paneli płytowych 
grubości 12 mm,  wym.  1600x900x1057mm 

  1 

  Drukarka laserowa   1 

WP/123 Poczekalnia 14,70   

Bd4 

Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż 
metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne   3 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Bd3a 

Siedzisko 2-miejscowe, na belce montażowej, stelaż 
metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne   1 

WP/124 Brudownik 5,60   

Se12 Macerator   1 
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Se11 

Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, 
głębokość myjni (gabarytowo)  max. 500 mm, 
szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, 
podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, 
zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi 
uchylne, otwierane do przodu, automatyczne 
otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału 
nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, 
załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki 
lub koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia 
i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu 
sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie 
zaawansowania procesu, KEN 736 

  1 

Gk02c Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny     

Dc20c Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej 
strony,  całość ze stali   kwasoodpornej, wym. 
1200x600x850   1 

Dk3 Blat ze stali nierdzewnej / wielkość wg rzutu   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/125 Skład porządkowy 5,80   

Xj2 Wózek sprzątacza   1 

Cw7 Regał wbudowany /wymiar wg rzutu/   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/126 Korytarz 76,40   

  bez wyposażenia     

` Kabina higieniczna 3,60   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 
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*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/142 Gabinet ginekologiczny 15,10   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 
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Cz2 Szafka medyczna, wym. 350x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  2 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/142a Kabina higieniczna 2,70   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/143 Gabinet ginekologiczny 18,10   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 
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Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz2 Szafka medyczna, wym. 350x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  2 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/143a Kabina higieniczna 2,90   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 
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*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/144 Gabinet lekarski + USG 13,50   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Me1 Aparat USG   1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/145 Gabinet ginekologiczny 20,50   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 
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Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz2 Szafka medyczna, wym. 350x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 
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*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/145a Kabina higieniczna 4,20   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/146 Gabinet diagnostyczny lekarski 16,10   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 
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*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/158 Gabinet lekarski 17,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

WP/159 Gabinet lekarski 18,50   

  pomieszczenie zrealizowane     

WP/160 Pokój zabiegów i pobrań 24,50   

  pomieszczenie zrealizowane     

WP/161 Korytarz 15,80   

  bez wyposażenia     

WP/161a WC personelu 5,50   

  pomieszczenie zrealizowane     

WP/165 Poczekalnia 24,30   

Bd4 

Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż 
metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne   8 

Ei1 Stolik kawiarniany   2 

WP/166 Śluza 6,80   

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   2 

Razem 342,80   

Informacja   

WP/153 Komunikacja 134,80   

  bez wyposażenia     

WP/154 Informacja 10,00   

  Lada informacyjna     

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Razem 144,80   
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Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna /położnictwo/   

WP/83 Kabina higieniczna 4,10   

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

WP/84 Gabinet KTG 4 stanowiska 28,48   

Gb5 Kozetka drewniana   4 

Gj6 Parawan lekarski ścienny   3 

  Kardiotokograf   4 

        

WP/85 Pokój nadzoru KTG 14,28   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami   2 

Vd1c 

Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

WP/86 Gabinet diagnostyczny lekarski KTG 15,70   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 
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Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/87 Gabinet diagnostyczny USG 19,35   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Me1 Aparat USG   1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 
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*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/88 Kabina higieniczna NPS 5,09   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zn 

Zestaw NPS:                                                                          
-metalowy dozownik mydła w płynie                                       
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro 
uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji 
kąta nachylenia umieszczone nad umywalką 

  1 

Xc5 

Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, 
łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 
33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg 
z boku.    1 

Xc4 Uchwyt poziomy   2 

WP/89 Gabinet diagnostyczny patologii ciąży 21,90   

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 
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Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Gb3 Kozetka lekarska      

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/90 Kabina higieniczna 3,60   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 
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WP/91 Gabinet diagnostyczny ginekologiczny 20,32   

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  2 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  2 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  2 

Cz6 Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

    

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Gb3 Kozetka lekarska      

        

WP/91a Kabina higieniczna 3,13   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 
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*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP92 Korytarz 60,60   

  bez wyposażenia     

Razem 196,55   

Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopową   

WP/127 Poczekalnia 7,00   

Bd4 

Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż 
metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne   1 

Ei1 Stolik kawiarniany   1 

WP/128 Gabinet zabiegowy 24,80   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

   1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej    1 

Vc7 Aparat telefoniczny    1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego    1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

   1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

   1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

   1 
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Gb3 Kozetka lekarska     1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara    1 

Gj5 Parawan lekarski    1 

Fb5 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

   1 

Gd4 Fotel do pobrań    1 

Ca1 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,     1 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, 
poj. Min 120litrów,     1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Tg02 Chłodziarko zamrażarka   1 

WP/128a Kabina higieniczna 3,00   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/129 Przygotowanie pacjenta 12,38   

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Gh20 Lampa reflektor lekarski   1 
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Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz2 Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

        

WP/130 Kabina higieniczna 3,12   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

WP/131 
Gabinet endoskopii - dolny odcinek przewodu 
pokarmowego 20,50   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 
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Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gf02d Stół endoskopowy   1 

Z5 Zestaw przy umywalce; wg opisu   1 

Mf1 
Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym, minimum 
dwa eneoskopy   1 

  Kolumna endoskopowa   1 

Ca17 Szafa do przechowywania endoskopów   2 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, 
poj. Min 120litrów,    3 

Je13 Negatoskop jednoklatkowy, żaluzjowy, ścienny   2 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu /   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 
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WP/132 Zmywalnia endoskopów - część czysta 5,15   

Ca11c Szafa do przechowywania endoskopów   1 

WP/133 Zmywalnia endoskopów - część brudna 9,99   

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  2 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  2 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu /   3 

Se06 Myjka ultrkowaadźwię   1 

Sk01 Pistolet na sprężone powietrze   1 

Sk01 Pistolet na wodę   1 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, 
poj. Min 120litrów,    1 

Sa11a Myjnia dezynfektor do endoskopów   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

WP/134 
Gabinet endoskopii - górny odcinek przewodu 
pokarmowego 20,87   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 
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Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  2 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  2 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości 
natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w 
sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, 
Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 
1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z 
odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica 
pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K 

  1 

Gf02d Stół endoskopowy   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Mf1 
Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym, minimum 
dwa eneoskopy   1 

  Kolumna endoskopowa   1 

Ca17 Szafa do przechowywania endoskopów   2 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, 
poj. Min 120litrów,    3 

Je13 Negatoskop jednoklatkowy, żaluzjowy, ścienny   2 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu /   1 

WP/135 Gabinet diagnostyczny lekarski 14,86   
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Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,    1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Gh20 Lampa reflektor lekarski   1 

Df4 Stolik zabiegowy podręczny   1 

Ha4 Waga lekarska ze wzrostomierzem   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

WP/136 Gabinet diagnostyczny lekarski 14,09   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 
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Ca1 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 600x500x1900,    1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Gh20 Lampa reflektor lekarski   1 

Df4 Stolik zabiegowy podręczny   1 

Ha4 Waga lekarska ze wzrostomierzem   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

WP/137 Gabinet diagnostyczny lekarski 13,88   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z 
tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Ca1 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 600x500x1900,    1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                     -metalowy dozownik mydła w 
płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Gh20 Lampa reflektor lekarski   1 

Df4 Stolik zabiegowy podręczny   1 

Ha4 Waga lekarska ze wzrostomierzem   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny     
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WP/138 Korytarz 60,00   

  bez wyposażenia     

WP/139 Poczekalnia pacjentów 16,90   

Bd4 

Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż 
metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne   4 

Ei1 Stolik kawiarniany   2 

WP/140 Pokój wybudzeniowy 23,60   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką 
pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski 
tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z 
blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: 
szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 
zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, 
blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja 
profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  2 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: 
szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta 
meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w 
tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa 

  2 

Dk1 Blat laminowany / rozmiar wg rzutu/   1 

Og4 wózek reanimacyjny   1 

Gb5 Kozetka   2 

Gj6 Parawan lekarski na wysięgniku   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 
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*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o 
poj. 500ml                                                                 -  
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze 
stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym 
srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu /   1 

WP/119 WC kobiet 8,10   

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  2 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

WP/148 Przedsionek 15,10   

  bez wyposażenia     

WP/150 WC personelu 3,80   

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

*Zw 

Zestaw WC:                                                                           
-metalowy dozownik mydła w płynie                                      
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o 
wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką 

    

WP/152 Przedsionek 13,70   

  bez wyposażenia     

WP/156 WC męski 9,20   

  pomieszczenie zrealizowane     

WP/157 WC dla NPS 5,10   

  pomieszczenie zrealizowane     
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WP/164 Szatnia 20,30   

  Lada szatniowa /wymiar wg rzutu/   1 

Xa8 Wieszak szatniowy stojący   9 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja 
wysokości za pomocą sprężyny gazowej   1 

KL1 Klatka schodowa 31,40   

  bez wyposażenia     

KL2 Klatka schodowa 28,10   

  bez wyposażenia     

KL3 Klatka schodowa 32,70   

  bez wyposażenia     

KL4 Klatka schodowa 33,60   

  bez wyposażenia     

KL5 Klatka schodowa 24,20   

  bez wyposażenia     

  Dźwig szpitalny 5,27   

  Dźwig szpitalny 5,27   

Pomieszczenia techniczne   

WP/149 Pomieszczenie techniczne 3,30   

WP/151 Pomieszczenie techniczne 4,50   

WP/184 Wentylatornia 16,07   

WP/186 Pomieszczenie  gospodarcze 13,30   

 

I Piętro  

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia[m2] ilość 
[szt.] 

Ginekologia   

  pomieszczenia zrealizowane     

I/1 Korytarz 7,80   

I/1a  Pro morte 12,30   

I/1b Łazienka personelu 3,40   

I/2  Korytarz 60,20   

I/3 Pokój 2-łóżkowy 20,00   

I/3a Łazienka 3,00   

I/4 Pokój 2-łóżkowy 20,50   

I/4a Łazienka 2,76   

I/5 Pokój 2-łóżkowy 19,50   

I/5a Łazienka 3,40   

I/6 Pokój 2-łóżkowy 19,50   

I/6a  Łazienka 4,00   

I/7 Pokój 2-łóżkowy 20,50   

I/7a Łazienka 3,20   

Oddział ginekologii onkologicznej   

I/158 Brudownik 4,34   
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Se12 Macerator   1 

Se11 

Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość 
myjni (gabarytowo)  max. 500 mm, szerokość myjni 
(gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, 
dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z 
wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, 
automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą 
pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, 
załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub 
koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i 
dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu 
sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie 
zaawansowania procesu, KEN 736 

  1 

Dc20c Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony,  
całość ze stali   kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 

  1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       - 
metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 
500ml                     -metalowy dozownik mydła w płynie            
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

I/159 Pokój 1-łóżkowy 12,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/159a Łazienka 2,70   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/160 Pokój  2-łóżkowy 18,40   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/160a Łazienka 3,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/161 Przedsionek 2,70   

*Zn 

Zestaw NPS:                                                      -metalowy 
dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali nierdzewnej 
otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                                  - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro uchylne o 
wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia 
umieszczone nad umywalką 

  1 
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Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

I/161a Łazienka NPS 7,60   

  

Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. 
Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku.    2 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką     

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 
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*Zn 

Zestaw NPS:                                                                          
-metalowy dozownik mydła w płynie                                       
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro uchylne o 
wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia 
umieszczone nad umywalką   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

I/162 Pokój  2-łóżkowy 22,50   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  2 

Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 

Gj10 Parawan sufitowy / wymiar wg rzutu   1 
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*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw2c Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu     

I/163 Pokój  3-łóżkowy 24,10   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  3 

Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  3 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   3 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   3 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  3 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 

Gl2* Panel zasilający jednostanowiskowy   1 

Gj10 Parawan sufitowy / wymiar wg rzutu   1 
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*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw2c Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu   1 

I/164 Pokój 4-łóżkowy 26,80   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/164a Łazienka 2,80   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/165 Zaplecze punktu pielęgniarskiego 8,10   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/165a Punkt pielęgniarski 7,50   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/166 Komunikacja 34,10   

  bez wyposażenia     

I/166a Komunikacja 17,13   

  bez wyposażenia     

I/167 Pokój  zabiegowy 20,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/168a Pokój lekarzy 21,40   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/168a Komunikacja 10,76   

  bez wyposażenia     

I/168b Łazienka 2,80   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/168c Pomieszczenie pomocnicze 7,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

Oddział ginekologii    

  Pomieszczenia zrealizowane     

I/117 Brudownik 4,70   

I/118 Łazienka NPS 6,20   

I/119 Łazienka pacjentów 12,90   

I/120 Pokój pielęgniarki oddziałowej 12,80   

I/121 Pokój lekarski 14,90   

I/121a Łazienka 3,50   

I/122 Gabinet diagnostyczno zabiegowy 32,00   

I/124 WC odwiedzających 3,90   

I/151 Kuchenka oddziałowa 19,00   

I/152 Pokój 1-łóżkowy 18,70   
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I/152a Łazienka NPS 4,70   

I/153 Pokój  2-łóżkowy 20,20   

I/153a Łazienka 3,00   

I/154 Pokój  2-łóżkowy 20,20   

I/154a Łazienka 2,90   

I/155 Gabinet zabiegów pielęgniarskich 14,40   

I/156 Punkt pielęgniarski 7,20   

I/157 Magazyn 3,50   

I/168 Korytarz 69,73   

Oddział położniczy   

  Pomieszczenia zrealizowane     

I/125 WC personelu 3,80   

I/126 Pokój pielęgniarki oddziałowej 12,00   

I/127 Gabinet diagnostyczno zabiegowy 24,50   

I/128 Pokój lekarza dyżurnego 12,30   

I/128a Łazienka 3,80   

I/129 Brudownik 14,70   

I/130 Magazyn oddziałowy 9,50   

I/131 Skład  porządkowy 2,70   

I/138 Korytarz 65,60   

I/144 WC personelu 4,10   

I/145 Pokój 2-łóżkowy 22,00   

I/145a Łazienka 3,30   

I/146 Pokój 2-łóżkowy 21,60   

I/146a Łazienka 3,10   

I/147 Pokój 2-łóżkowy 21,20   

I/147a Łazienka 2,80   

I/148 Pokój 2-łóżkowy 22,00   

I/148a Łazienka 2,80   

I/149 Pokój pielęgniarek 16,90   

I/150 Punkt pielęgniarski 7,20   

Oddział położnictwa   

I/44 Pokój  2-łóżkowy 20,51   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  2 
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Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu   1 

I/44a Łazienka 3,30   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 
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Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

I/45 Pokój  1-łóżkowy 19,28   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  1 
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Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   1 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający jednostanowiskowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   1 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu   1 

        

I/45a Łazienka 3,03   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 
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Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

I/46 Pokój  2-łóżkowy 20,96   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  2 
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Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu   1 

I/46a Łazienka 3,60   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 
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Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

I/47 Pokój  2-łóżkowy 23,72   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  2 
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Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu   1 

        

I/47a Łazienka 5,00   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 
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Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką     

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

        

I/48 Pokój  2-łóżkowy 20,53   

Aa1 Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia 
pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka 
odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi 
lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary 
zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm  

  2 
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Cj2 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego 

  2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 -
metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro o wym. 
50 x60cm umieszczone nad umywalką 

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu   1 

        

        

        

I/48a Łazienka 3,53   
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*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

        

I/48b Korytarz 66,70   



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 172 
 

  bez wyposażenia     

I/48b Magazyn  czystej  bielizny 1,40   

  Półki wielkość wg rzutu     

I/48c Punkt pielęgniarski 9,90   

Em1 Lada pielęgniarska; w zestawie blat roboczy z nadstawką, 
wym. 1600x800x1057, Blat górny (nadstawki) wykonany ze 
szkła hartowanego satynowanego grubości 12 mm, 
krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm, blat 
roboczy dł. 1600mm wykonany z płyty grubości 28 mm. 
Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm, kolor szary 

  1 

Bc10 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości 
za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, 
bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz2 Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz4 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Pododdział ginekologii 1 - dnia   

I/132  Pokój lekarzy 22,20   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/132a  Pokój lekarzy 8,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/132b  łazienka 2,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/133 Pokój obserwacyjny 4-łóżkowy 40,67   

Ab3 Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej  
stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, 
autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane 
leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną 
przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, 
wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS 
wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac 
w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej   4 

Ai3 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  4 
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  Kardiomonitor   4 

  Respirator transportowy   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       - 
metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 
500ml                     -metalowy dozownik mydła w płynie            
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

  Panel nadłóżkowy instalacyjny dwustanowiskowy OIOM   1 

  Most zasilający OIOM   1 

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod 
klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości 
za pomocą sprężyny gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

I/133a Łazienka 3,80   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 
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Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

I/135 Pokój obserwacyjny 2-łóżkowy 25,27   

Ab3 Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej  
stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, 
autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane 
leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną 
przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, 
wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS 
wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac 
w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej   2 

Ai3 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

  Kardiomonitor   2 

  Respirator transportowy   1 
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*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       - 
metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 
500ml                     -metalowy dozownik mydła w płynie            
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

  Panel nadłóżkowy instalacyjny dwustanowiskowy OIOM   1 

  Most zasilający OIOM   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, 
bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: 
szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Cz6 Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: 
szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Dk1 Blat laminowany wielkość wg rzutu   1 

I/135a Łazienka 3,20   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 
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Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką     

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 

I/136 Sala zabiegowo operacyjna 29,50   

Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod 
klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości 
za pomocą sprężyny gazowej     

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka 
laserowa     

Vc7 Aparat telefoniczny     
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Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka 
dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, 
bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana 

  1 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz3 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym:  jedna 
szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat 

  1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: 
szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Cz6 Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: 
szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Dk1 Blat laminowany wielkość wg rzutu   1 

Tg1 Chłodziarka 135l   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany 
proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, 
cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm 

  1 

Df2 
Stolik narzędziowy - bocian z hydrauliczną regulacją 
wysokości wykonany ze stali nierdzewnej   1 

Ge6 

Stół opercayjno-zabiegowy 
Elektrohydrauliczna regulacja wysokości: 720-1140 mm 
Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga:30° 
Elektrohydrauliczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga: 
30° 
Elektrohydrauliczna regulacja przechyłów bocznych: 20° 
Elektrohydrauliczna regulacja segmentu pleców: -90°/+90° 
przedłużenie sekcji pleców, podgłówek wspomagany 
spręŜyną (-90°/+50°), czteroczęściowa sekcja nóg 

  1 
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Gh9 

Lampa operacyjna jednokopułowa 
Źródło światła - jednopolowa matryca diodowa złożona z 
maks. 60 białych diod. Wszystkie diody LED 
rozmieszczone równomiernie, emitujące światło widzialne 
o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji 
efektu tęczy” 
Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w 
zakresie 40 do 100%  
Maksymalne natężenie światła = 160 [klux] 
Stała temperatura barwowa: 4400° [K] 
Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96 
Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 96   1 

KC 

Kolumna chirurgiczna 
Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię 
elektryczną, składający się z pionowej głowicy zasilającej 
zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym 
Kolumna dystrybucyjna o długości 600 mm (±50 mm) 
System wyposażony w hamulce pneumatyczne 
Promień obrotu ramion poziomych: 950 mm (±50 mm), 650 
(±50 mm). 
Udźwig brutto ramienia poziomego: >165 kg 
Kąt obrotu ramienia min. 340° 
Kąt obrotu kolumny min. 340° 
Kolumna wyposażona w kanał służący do łatwego 
zarządzania kablami elektrycznymi. Wymagany łatwy 
dostęp do ww. kanału bez użycia narzędzi.   1 

KA 

Kolumna anestezjologiczna 
Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię 
elektryczną, składający się z pionowej głowicy zasilającej 
zawieszonej na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych 
Kolumny dystrybucyjna o długości 1800 mm 
System wyposażony w hamulce pneumatyczne na obu 
przegubach 
Promień obrotu ramion poziomych: 950 mm (±50 mm), 650 
(±50 mm). 
Udźwig brutto ramienia poziomego: >160 kg 
Kąt obrotu ramienia min. 340° 
Kąt obrotu kolumny min. 340° 
Kolumna wyposażona w kanał służący do łatwego 
zarządzania kablami elektrycznymi. Wymagany łatwy 
dostęp do ww. kanału bez użycia narzędzi.   1 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. 
Min 120litrów,    2 
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Oc4 Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem funkcji 
życiowych 
Wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego, 
dostosowany do prowadzenia anestezji w warunkach 
minimalnego i niskiego przepływu. Aparat umożliwiający 
pracę w trybie półzamkniętym i półotwartym z ogrzewanym 
systemem okrężnym. Objętość oddechowa Vt regulowana 
od min. 6ml do min 1400ml, częstość oddechowa 
regulowana od min. 10 do min. 100 odd/min., ciśnienie 
PEEP regulowane od 0 do min. 25mbar., dożywotnia 
gwarancja na czujniki przepływu. Aparat wyposażony w: 
uchwyt na butle rezerwowe do N2O i O2, reduktory zgodne 
z PN do podłaczenia butli, baterie umożliwiającą pracę 
przez min. 120min., dreny jednorazowe do wentylacji 
dzieci i dorosłych (10kpl.) parownik do Sevofluranu ze 
złączem QF, system odprowadzenia gazów 
poanestetycznych poza salę operacyjną, min. dwie 
szuflady, podświetlany blat do pisania, możliwość 
prowadzenia anestezji w przypadku całkowitego braku 
zasilania i rozładowania akumulatora. 

   1 

I/136a Zmywalnia 7,70   

  Stół roboczy, wym. 1500x700x850, wykonany ze stali 
kwasoodpornej     

Sk13 Pistolet SELECTA wyposażony w wąż przyłączeniowy i 8 
końcówek (woda i sprężone powietrze)     

  Myjnia endoskopów     

  Myjnia dezynfektor narzędzi     

Se06 Myjka ultrkowaadźwię     

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       - 
metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 
500ml                     -metalowy dozownik mydła w płynie            
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

I/137 Przygotowanie  lekarzy 4,40   

  
umywalka chirurgiczna  2-stanowiskowa z automatycznym 
zespołem baterii AZB   1 

  
Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. 
Min 120litrów,    1 

  Regał na obuwie chirurgiczne, ze stali nierdzewnej   1 

I/137a Przedsionek 4,90   

  bez wyposażenia     

I/137b Szatnia 5,20   

  Szafka odzieżowa dwudziałowa podwójna   2 

I/137c Łazienka 3,80   
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*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali 
nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny 
matowy o poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - pojemnik na 
papier toaletowy w dużych rolach                                                    
-lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką                                                

  1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

I/139 Korytarz 44,80   

  bez wyposażenia     

I/140 Pokój obserwacyjny 2-łóżkowy 22,30   

Ab3 Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej  
stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, 
autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane 
leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną 
przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, 
wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS 
wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac 
w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej   2 

Ai3 Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 
cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 
obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi 
krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 
65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, 
Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. 

  2 

  Kardiomonitor   2 

  Respirator transportowy   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       - 
metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 
500ml                     -metalowy dozownik mydła w płynie            
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

  Most zasilający OIOM   1 

I/141 Łazienka NPS 5,30   
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Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. 
Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku.    2 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 
mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 
408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 
150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy 
powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, 
gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania 
w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. 
Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki 
prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem 
sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej 
jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary 
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie 
kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 
10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 
mm   1 
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*Zn 

Zestaw NPS:                                                                          
-metalowy dozownik mydła w płynie                                       
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro uchylne o 
wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia 
umieszczone nad umywalką   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

I/142 Brudownik 5,40   

Se12 Macerator   1 

Se11 

Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość 
myjni (gabarytowo)  max. 500 mm, szerokość myjni 
(gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, 
dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z 
wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, 
automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą 
pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, 
załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub 
koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i 
dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu 
sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie 
zaawansowania procesu, KEN 736 

  1 

Gk02c Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny   1 

Dc20c Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony,  
całość ze stali   kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 

  1 

Dk3 Blat ze stali nierdzewnej / wielkość wg rzutu   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       - 
metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 
500ml                     -metalowy dozownik mydła w płynie            
- kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem 
pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

I/143 Magazynek czystej bielizny 2,30   
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Fd12 
Wózek do czystej bielizny, 600x1100x1100mm, ze stali 
nierdzewnej   1 

Ch6c 
Regał magazynowy, ze stali kwasoodpornej,  5-cio 
półkowy  wymiar 1000x600x1100 mm +/- 10%   1 

Pomieszczenia ogólne   

I/123 Pokój  pobytu  dziennego 32,26   

  pomieszczenie zrealizowane     

I/138b Korytarz 14,60   

  bez wyposażenia     

Kl. 1 Klatka schodowa 32,03   

  bez wyposażenia     

Kl. 2 Klatka schodowa 28,10   

  bez wyposażenia     

Kl. 3 Klatka schodowa 32,50   

  bez wyposażenia     

Kl. 4 Klatka schodowa 33,60   

  bez wyposażenia     

Kl. 5 Klatka schodowa 25,20   

  bez wyposażenia     

  Dźwig szpitalny 5,27   

  Dźwig szpitalny 5,27   

 

II Piętro  

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia[m2] ilość 
[szt.] 

Oddział położniczy   

  Pomieszczenia zrealizowane     

II/1 Korytarz 66,30   

II/2 Pokój 2-łóżkowy 20,30   

II/2a Łazienka pacjentów 3,20   

II/3 Pokój  2-łóżkowy 20,60   

II/3a Łazienka pacjentów 3,20   

II/4 Pokój  2-łóżkowy 19,30   

II/4a Łazienka pacjentów 2,60   

II/5 Pokój socjalny 15,20   

II/6 Pokój  2-łóżkowy 20,80   

II/6a Łazienka pacjentów 3,10   

II/7 Pokój 2-łóżkowy 18,80   

II/7a Łazienka pacjentów 3,80   

Oddział położniczy   

II/119 Korytarz 78,60   

  bez wyposażenia     

II/120 Brudownik 4,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/121 Łazienka dla NPS 6,90   
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  pomieszczenie zrealizowane     

II/122 Łazienka dla pacjentów 9,10   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/123 Przedsionek 6,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/124 Pokój lekarzy 9,60   

Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    2 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   2 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   2 

  Drukarka laserowa   1 

Ce09 Szafa biurowa   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Th04 Kuchenka mikrofalowa   1 

Tg2 Chłodziarko - zamażarka   1 

  Czajnik elektryczny   1 

Af02b Kanapa   1 

II/125 Skład  porządkowy 3,40   

Xj2 Wózek sprzątacza   1 

Ch6e 
Regał magazynowy ocynkowany 5- cio 
półkowy , wymiar 950x335x1980   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

II/126 Pokój  2-łóżkowy 27,26   
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Aa1 

Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata 
pochylenia oparcia pleców, wyposażenie 
materac, barierki boczne, kółka odbojowe, 
barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, 
profilowanymi lamelami, wysokośc leża od 
podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 
970 x 2150 mm    2 

Cj2 

Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 
cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo, obustronnie 
otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi 
zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi 
utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z 
tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki 
półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z 
tworzywa ABS z przegroda do szuflady.   2 

Ba2 
Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   2 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy 
nadłóżkowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. 
niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg 
rzutu   1 

II/126a Łazienka 3,50   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/127 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 20,99   
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Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   1 

Vd1c 
Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, 
drukarka laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gh4 

Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja 
wartości natężenia oświetlenia realizowana 
elektronicznie w sposób płynny w zakresie: 
min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 
30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, 
Moc żarówki min. 50W, Średnica pola 
operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 

Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   1 

Ba2 
Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 

Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet 
lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, 
uchylne miski tworzywowe, cztery kółka 
jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 
720mm   1 

Cz1 

Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w 
tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie 
płyta meblowa, zlewozmywak 
jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat 
wiórowa laminowana   1 

Cz4 

Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w 
tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna 
szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat 

  2 

Cz5 

Szafka medyczna wisząca, wym. 
1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa 
z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  2 
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Cz6 

Szafka medyczna wisząca, wym. 
500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z 
półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  2 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   2 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Tg1 Chłodziarka 135l   1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

II/158 Kuchnia oddziałowa + zmywalnia 19,70   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/159 Pokój 2-łóżkowy 21,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/159a Łazienka 2,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/160 Pokój 2-łóżkowy 21,70   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/160a Łazienka 2,80   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/161 Pokój 2-łóżkowy 21,90   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/161a Łazienka 3,10   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/162 Pokój 2-łóżkowy 22,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/162a Łazienka 2,80   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/163 Magazyn pościeli 4,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/164 Korytarz 49,10   

  bez wyposażenia     

II/164a Poczekalnia 7,43   

  Stolik okolicznościowy   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   4 

II/165 Pokój  przygotowawczy pielęgniarski 13,00   
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Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w 
tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie 
płyta meblowa, zlewozmywak 
jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat 
wiórowa laminowana   1 

Cz3 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym:  jedna szuflada głęboka, dwie szuflady 
płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   3 

Cz5 Szafka medzcyna wisząca, wym. 
1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa 
z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa   2 

Cz6 Szafka medzcyna wisząca, wym. 
500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z 
półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa   2 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet 
lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, 
uchylne miski tworzywowe, cztery kółka 
jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 
720mm   1 

Gd4 Fotel do pobrań   1 

Xf3 Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi 
workami, poj. Min 120litrów,    1 

Tg1 Lodówko-zamrażarka   1 

Ha4 Waga lekarska ze wzrostomierzem   1 

Xa2 Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

II/166 Magazyn 2,30   

Ch6e Regał magazynowy   1 

II/167 Pokój 1-łóżkowy 16,60   
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Aa1 

Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata 
pochylenia oparcia pleców, wyposażenie 
materac, barierki boczne, kółka odbojowe, 
barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, 
profilowanymi lamelami, wysokośc leża od 
podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 
970 x 2150 mm    1 

Cj2 

Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 
cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo, obustronnie 
otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi 
zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi 
utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z 
tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki 
półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z 
tworzywa ABS z przegroda do szuflady.   1 

Ba2 
Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   1 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   1 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy 
nadłóżkowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. 
niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg 
rzutu   1 

II/168 Pokój badań 12,47   
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Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, 
drukarka laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet 
lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, 
uchylne miski tworzywowe, cztery kółka 
jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 
720mm   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w 
tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie 
płyta meblowa, zlewozmywak 
jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat 
wiórowa laminowana   1 

Cz3 

Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym:  jedna szuflada głęboka, dwie szuflady 
płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 
1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa 
z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  1 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Tg1 Lodówko-zamrażarka   1 

II/168a Łazienka 3,10   
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*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
pojemnik na papier toaletowy w dużych 
rolach                                                    -
lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką                                                  1 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. 
Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany 
wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze 
zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, 
homogeniczna powierzchnia, łatwa do 
utrzymania w czystości; Wymiary: pow. 
siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, 
elementy siedzenia – szer. 55 mm, 
obciążenie 150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 
1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia 
uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką     

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze 
wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 
900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. 
Wykończenie kółeczka z niklowanego 
mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, 
wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 
2000 mm   1 

II/169 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 22,50   
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Eb1 Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,  

  1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, 
drukarka laserowa   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Gh4 Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja 
wartości natężenia oświetlenia realizowana 
elektronicznie w sposób płynny w zakresie: 
min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 
30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, 
Moc żarówki min. 50W, Średnica pola 
operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K   1 

Gc8 Fotel ginekologiczno-urologiczny   1 

Gb3 Kozetka lekarska    1 

Bb1 Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   1 

Ba2 Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   1 

Gj5 Parawan lekarski   1 

Df1 Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet 
lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, 
uchylne miski tworzywowe, cztery kółka 
jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 
720mm   1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w 
tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie 
płyta meblowa, zlewozmywak 
jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat 
wiórowa laminowana   1 

Cz4 Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w 
tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna 
szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat 

  2 

Cz3 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym:  jedna szuflada głęboka, dwie szuflady 
płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   2 
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Cz5 Szafka medyczna wisząca, wym. 
1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa 
z półką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa 

  2 

Dk1 Blat laminowany / wielkość wg rzutu/   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Oc4 Aparat do znieczulania ogólnego z 
monitorem funkcji życiowych 
Wysokiej klasy aparat do znieczulania 
ogólnego, dostosowany do prowadzenia 
anestezji w warunkach minimalnego i 
niskiego przepływu. Aparat umożliwiający 
pracę w trybie półzamkniętym i półotwartym 
z ogrzewanym systemem okrężnym. 
Objętość oddechowa Vt regulowana od min. 
6ml do min 1400ml, częstość oddechowa 
regulowana od min. 10 do min. 100 
odd/min., ciśnienie PEEP regulowane od 0 
do min. 25mbar., dożywotnia gwarancja na 
czujniki przepływu. Aparat wyposażony w: 
uchwyt na butle rezerwowe do N2O i O2, 
reduktory zgodne z PN do podłaczenia butli, 
baterie umożliwiającą pracę przez min. 
120min., dreny jednorazowe do wentylacji 
dzieci i dorosłych (10kpl.) parownik do 
Sevofluranu ze złączem QF, system 
odprowadzenia gazów poanestetycznych 
poza salę operacyjną, min. dwie szuflady, 
podświetlany blat do pisania, możliwość 
prowadzenia anestezji w przypadku 
całkowitego braku zasilania i rozładowania 
akumulatora. 

  1 

Mb8 Kardiotokograf   1 

        

II/170 Pokój  2-łóżkowy 20,80   

Aa1 

Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata 
pochylenia oparcia pleców, wyposażenie 
materac, barierki boczne, kółka odbojowe, 
barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, 
profilowanymi lamelami, wysokośc leża od   2 
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podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 
970 x 2150 mm  

Cj2 

Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 
cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo, obustronnie 
otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi 
zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi 
utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z 
tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki 
półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z 
tworzywa ABS z przegroda do szuflady.   2 

Ba2 
Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   2 

Bb1 Fotel wypoczynkowy   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy 
nadłóżkowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. 
niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg 
rzutu   1 

II/170a Łazienka 3,60   



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 195 
 

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
pojemnik na papier toaletowy w dużych 
rolach                                                    -
lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką                                                  1 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. 
Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany 
wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze 
zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, 
homogeniczna powierzchnia, łatwa do 
utrzymania w czystości; Wymiary: pow. 
siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, 
elementy siedzenia – szer. 55 mm, 
obciążenie 150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 
1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia 
uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze 
wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 
900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. 
Wykończenie kółeczka z niklowanego 
mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, 
wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 
2000 mm   1 

II/171 Pokój  2-łóżkowy 21,00   
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Aa1 

Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata 
pochylenia oparcia pleców, wyposażenie 
materac, barierki boczne, kółka odbojowe, 
barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, 
profilowanymi lamelami, wysokośc leża od 
podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 
970 x 2150 mm    2 

Cj2 

Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 
cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo, obustronnie 
otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi 
zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi 
utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z 
tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki 
półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z 
tworzywa ABS z przegroda do szuflady.   2 

Ba2 
Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   2 

Bb1 Fotel wypoczynkowy   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy 
nadłóżkowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. 
niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg 
rzutu   1 

II/171a Łazienka 3,20   
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*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
pojemnik na papier toaletowy w dużych 
rolach                                                    -
lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką                                                  1 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. 
Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany 
wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze 
zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, 
homogeniczna powierzchnia, łatwa do 
utrzymania w czystości; Wymiary: pow. 
siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, 
elementy siedzenia – szer. 55 mm, 
obciążenie 150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 
1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia 
uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze 
wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 
900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. 
Wykończenie kółeczka z niklowanego 
mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, 
wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 
2000 mm   1 

II/172 Pokój  2-łóżkowy 21,80   
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Aa1 

Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże 
dwusegmentowe, z regulacja kata 
pochylenia oparcia pleców, wyposażenie 
materac, barierki boczne, kółka odbojowe, 
barierki boczne oraz szczyty lakierowane 
proszkowo, leże wypełnione metalowymi, 
profilowanymi lamelami, wysokośc leża od 
podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 
970 x 2150 mm    2 

Cj2 

Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 
cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo, obustronnie 
otwierana, Półka na obuwie w dolnej części 
szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi 
zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi 
utrzymanie 
przedmiotów, Cztery podwójne kółka z 
tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki 
półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z 
tworzywa ABS z przegroda do szuflady.   2 

Ba2 
Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, 
szara   2 

Bb1 Fotel wypoczynkowy   2 

Ed1 Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem   2 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Vc6 Telewizor   1 

Gl2 Panel zasilający dwustanowiskowy 
nadłóżkowy   1 

Ae02a Łóżeczko szpitalne dla noworodków   2 

  Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. 
niemowląt   1 

Gm1 Promiennik podczerwieni   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

Cw03 Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg 
rzutu   1 

II/172a Łazienka 3,80   



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 199 
 

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
pojemnik na papier toaletowy w dużych 
rolach                                                    -
lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką                                                  1 

Xc3 

Ławeczka prysznicowa, uchylna. 
Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany 
wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, 
barwionym na całej głębokości; w kolorze 
zgodnie ze wskazaniem inwestora i 
architekta; ukryte mocowania, gładka, 
homogeniczna powierzchnia, łatwa do 
utrzymania w czystości; Wymiary: pow. 
siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, 
elementy siedzenia – szer. 55 mm, 
obciążenie 150 kg   1 

  

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 
1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia 
uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką    1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

  

Drążek na zasłonkę w kształcie L ze 
wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń 
stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej 
głębokości; w kolorze zgodnie ze 
wskazaniem inwestora i architekta; ukryte 
mocowania, gładka, homogeniczna 
powierzchnia, łatwa do utrzymania w 
czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 
900 x 900 mm.   1 

  

Zasłona prysznicowa biała. Poliester. 
Wykończenie kółeczka z niklowanego 
mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, 
wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 
2000 mm   1 

II/173 Punkt pielęgniarski 12,70   
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Em1 Lada pielęgniarska; w zestawie blat roboczy 
z nadstawką, wym. 1600x800x1057, Blat 
górny (nadstawki) wykonany ze szkła 
hartowanego satynowanego grubości 12 
mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem 
PVC 2 mm, blat roboczy dł. 1600mm 
wykonany z płyty grubości 28 mm. 
Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 
mm, kolor szary    1 

Bd2 Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej    1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC    1 

Vc7 Aparat telefoniczny    1 

Cz1 Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w 
tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie 
płyta meblowa, zlewozmywak 
jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat 
wiórowa laminowana    1 

Cz4 Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema 
półkami, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat    1 

Cz6 Szafka medzcyna wisząca, wym. 
500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z 
dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat    1 

Ha4 Waga lekarska ze wzrostomierzem    1 

Ca2 Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo 
przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900,     1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

II/174 Pokój lekarzy 21,61   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/174a Łazienka 2,16   

  pomieszczenie zrealizowane     

Oddział noworodkowy i neonatologii, Hotel matek   

  Pomieszczenia zrealizowane     

II/130 Gabinet USG 19,95   

II/131 WC dla odwiedzających 3,00   

II/132 Korytarz 52,00   
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II/133 Pokój diagnostyczno - zabiegowy 24,50   

II/134 Przedsionek 3,30   

II/135 Pokój lekarza dyżurnego 8,80   

II/136 Łazienka lekarzy 4,00   

II/137 Brudownik 14,50   

II/138 Skład porządkowy 9,50   

II/139 Magazyn 2,90   

II/140 Korytarz 65,50   

II/140b Pokój laktacyjny 8,60   

II/151 Magazyn sprzętu 4,90   

II/152 Pokój hotelowy matek 22,40   

II/152a Łazienka 3,20   

II/153 Pokój hotelowy matek 20,30   

II/153a Łazienka 2,90   

II/154 Pokój hotelowy matek 20,90   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/154a Łazienka 3,00   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/155 Pokój lekarzy 21,40   

Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    4 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   4 

Vc7 Aparat telefoniczny   2 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   4 

Ce7 szafka biurowa - asesor ( niska )   2 

  Drukarka laserowa   1 

Ce09 Szafa biurowa   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 

Th04 Kuchenka mikrofalowa   1 

Tg2 Chłodziarko - zamażarka   1 

  Czajnik elektryczny   1 

II/155a Łazienka 2,60   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/156 Pokój przygotowawczy  pielęgniarski 16,50   

  pomieszczenie zrealizowane     
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II/157 Punkt pielęgniarski 6,10   

  pomieszczenie zrealizowane     

Oddział noworodków, leczenie i rekonwalescencja   

  Pomieszczenia zrealizowane     

II/40 Śluza 4,10   

II/41 Korytarz 26,40   

II/41a Korytarz 9,60   

II/42 Pokój obserwacyjny 3-łóżkowy 16,60   

II/43 Punkt pielęgniarski 16,70   

II/44 
Pokój Intensywnej Opieki Noworodka 
/3łóżka / 29,20   

II/45 Pokój 3-łóżka Długotrwałej opieki 17,00   

II/46 Pokój 2-łóżka Rooming in 29,10   

II/46a Łazienka 5,90   

II/47 Pokój  pielęgniarki  oddziałowej 11,70   

II/47a WC 3,10   

II/48 Łazienka 5,40   

II/49 Korytarz 18,70   

II/49a Śluza 3,20   

Oddział noworodkowy /Neonatologii/   

II/140a Śluza 3,60   

Xf3 
Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi 
workami, poj. Min 120litrów,    1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Gk02c Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna   1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   2 

Ch14a Regał wiszący, listwowy (na mat. sterylne)   1 

II/141 Śluza - nadzór 12,10   

Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    1 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 
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Ga1d 

Stanowisko do mycia i pielęgnacji dzieci z 
wanienką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat i wanienka z 
żywicy akrylowej, wym. 1550x760x920, 
standard medyczny, bateria prysznicowa   1 

Gm1 Promiennik ciepła wersja ścienna   1 

Tg2 Chłodziarko - zamażarka   2 

Xf3 
Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi 
workami, poj. Min 120litrów,      

II/142 Długotrwała opieka – pokój 4-łóżka 23,00   

  Kardiomonitor OIT   4 

  

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, z 
mozliwością łączenia w stacji dokującej, 
automatyczne chwytanie i rozpoznawanie 
strzykawki, Duży graficzny wyświetlacz, 
Parametry infuzji programowane w: ng, μg, 
mg, μU, mU, U, μmol, mmol, mol / kg / min, 
godz, 24h, Bolus automatyczny i manualny z 
możliwością  programowania dawki czasu 
lub szybkości podaży, 5 poziomów ciśnienia 
okluzji   4 

Ae1 
Łóżeczko noworodkowe, wanienka z 
tworzywa z regulacją wysokości za pomocą 
sprężyny gazowej, kółeczka o 65 mm   4 

Oe9 Inkubator hybrydowy   3 

Glb8 Panel zasilający OIOM jednostanowiskowy   1 

Glb8 Panel zasilający OIOM pionowy   3 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Bd05 Fotel wypoczynkowy   2 

II/143 Długotrwała opieka - pokój 4-łóżka 22,90   

  Kardiomonitor OIT   4 

  

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, z 
mozliwością łączenia w stacji dokującej, 
automatyczne chwytanie i rozpoznawanie 
strzykawki, Duży graficzny wyświetlacz, 
Parametry infuzji programowane w: ng, μg, 
mg, μU, mU, U, μmol, mmol, mol / kg / min, 
godz, 24h, Bolus automatyczny i manualny z 
możliwością  programowania dawki czasu 
lub szybkości podaży, 5 poziomów ciśnienia 
okluzji   4 
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Ae1 
Łóżeczko noworodkowe, wanienka z 
tworzywa z regulacją wysokości za pomocą 
sprężyny gazowej, kółeczka o 65 mm   4 

Oe9 Inkubator hybrydowy   3 

Glb8 Panel zasilający OIOM jednostanowiskowy   1 

Glb8 Panel zasilający OIOM trzystanowiskowy   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Bd05 Fotel wypoczynkowy   2 

II/144 Dyżurka pielęgniarek 14,10   

Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    2 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   2 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   2 

Vc7 Aparat telefoniczny   2 

  Lampka na biurko   1 

Cz1 

Szafka medzcyna z umywalką, wym. 
500x600x750, w tym: szafka 
jednodrzwiowai, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat, 
umywalka nakładana, bateria stojąca   1 

Cz3 

Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym:  jedna szuflada głęboka, dwie szuflady 
płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   4 

Cz4 

Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema 
półkami, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   5 

Xf3 
Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi 
workami, poj. Min 120litrów,    1 

Tg2 Chłodziarko - zamażarka   1 

II/145 Sala ION - 2 łóżkowa 27,50   

  Kardiomonitor OIT   1 
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Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, z 
mozliwością łączenia w stacji dokującej, 
automatyczne chwytanie i rozpoznawanie 
strzykawki, Duży graficzny wyświetlacz, 
Parametry infuzji programowane w: ng, μg, 
mg, μU, mU, U, μmol, mmol, mol / kg / min, 
godz, 24h, Bolus automatyczny i manualny z 
możliwością  programowania dawki czasu 
lub szybkości podaży, 5 poziomów ciśnienia 
okluzji   2 

Ga1d 

Stanowisko do mycia i pielęgnacji dzieci z 
wanienką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat i wanienka z 
żywicy akrylowej, wym. 1550x760x920, 
standard medyczny, bateria prysznicowa   1 

Gm1 Promiennik ciepła wersja ścienna     

Oe9 Inkubator hybrydowy   2 

Bd05 Fotel wypoczynkowy   1 

Yz03 Kolumny zasilająca OIOM   2 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

II/145a Śluza 2,40   

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   2 

II/146 Gabinet przygotowawczo - zabiegowy 21,68   

Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    1 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   1 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   1 

Vc7 Aparat telefoniczny   1 
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Df1 

Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet 
lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, 
uchylne miski tworzywowe, cztery kółka 
jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 
720mm   1 

Ga1c 

Stanowisko do mycia i pielęgnacji dzieci z 
wanienką, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat i wanienka z 
żywicy akrylowej, wym. 1550x760x920, 
standard medyczny, bateria prysznicowa   1 

Gm1 Promiennik ciepła wersja ścienna   1 

Cz1 

Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w 
tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, 
konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie 
płyta meblowa, zlewozmywak 
jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat 
wiórowa laminowana   1 

Cz3 

Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym:  jedna szuflada głęboka, dwie szuflady 
płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz4 

Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w 
tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema 
półkami, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa, blat   1 

Cz6 

Szafka medzcyna wisząca, wym. 
500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z 
dwiema półkami, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat   3 

Xf3 
Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi 
workami, poj. Min 120litrów,    1 

Fb5 

Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet 
lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, 
uchylne miski tworzywowe, cztery kółka 
jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 
720mm   1 

Me1 Aparat USG   1 

Ca13b 
Szafa z szufladami i skarbczykiem i lodówka 
w zabudowie, konstrukcja profil aluminiowy, 
wypełnienie płyta meblowa   1 
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Oc4 

Aparat do znieczulania ogólnego z 
monitorem funkcji życiowych 
Wysokiej klasy aparat do znieczulania 
ogólnego, dostosowany do prowadzenia 
anestezji w warunkach minimalnego i 
niskiego przepływu. Aparat umożliwiający 
pracę w trybie półzamkniętym i półotwartym 
z ogrzewanym systemem okrężnym. 
Objętość oddechowa Vt regulowana od min. 
6ml do min 1400ml, częstość oddechowa 
regulowana od min. 10 do min. 100 
odd/min., ciśnienie PEEP regulowane od 0 
do min. 25mbar., dożywotnia gwarancja na 
czujniki przepływu. Aparat wyposażony w: 
uchwyt na butle rezerwowe do N2O i O2, 
reduktory zgodne z PN do podłaczenia butli, 
baterie umożliwiającą pracę przez min. 
120min., dreny jednorazowe do wentylacji 
dzieci i dorosłych (10kpl.) parownik do 
Sevofluranu ze złączem QF, system 
odprowadzenia gazów poanestetycznych 
poza salę operacyjną, min. dwie szuflady, 
podświetlany blat do pisania, możliwość 
prowadzenia anestezji w przypadku 
całkowitego braku zasilania i rozładowania 
akumulatora. 

  1 

Fb11 
Stolik narzędziowy - bocian z hydrauliczną 
regulacją wysokości wykonany ze stali 
nierdzewnej   1 

Gh4 

Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja 
wartości natężenia oświetlenia realizowana 
elektronicznie w sposób płynny w zakresie: 
min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 
30 000 lx z odległości 1m, Natężenie 
oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, 
Moc żarówki min. 50W, Średnica pola 
operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura 
barwowa min. 4000 K   1 

Oe4 Respirator transportowy   1 

Mb1 Aparat EKG   1 

Je8 Negatoskop jednoklatkowy   1 

Ge1 Stół zabiegowy   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 
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Tg2 Chłodziarko - zamażarka     

II/147 Magazyn materiałów medycznych 2,50   

  Regał ze stali nierdzewnej   1 

II/147a Łazienka personelu 4,80   

*Zł 

Zestaw łazienkowy:                                                                      
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
pojemnik na papier toaletowy w dużych 
rolach                                                    -
lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką                                                  1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny   1 

II/147b Przedsionek 2,50   

  bez wyposażenia     

II/148 Pokój lekarzy 16,19   

Eb1 

Biurko lekarskie, medyczne, 
(1200x800x750) z półką pod klawiaturę i 
szafką na komputer, konstrukcja profil 
aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,    3 

Bd2 
Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, 
regulacja wysokości za pomocą sprężyny 
gazowej   3 

Vd1c Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC   3 

Vc7 Aparat telefoniczny   2 

Bb1 
Krzesło, konstrukcja metalowa malowana 
proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki 
z tworzywa sztucznego   1 

Th04 Kuchenka mikrofalowa   1 

Tg2 Chłodziarko - zamażarka   1 

Cc01b Szafka podblatowa   1 

 Czajnik elektryczny   1 

Dk1 Blat laminowany   1 

Af2b Kanapa   1 

Ed2 Stolik kawiarniany   1 

Bd05 Fotel wypoczynkowy   1 

Ce09 Szafa biurowa   1 

*Zu 

Zestaw umywalkowy:                                                 
-metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                                            
- pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - 
lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad 
umywalką 

  1 
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II/148b Skład czystej bielizny 0,65   

  półki wymiar wg rzutu   5 

II/149 Brudownik 8,00   

Se12 Macerator   1 

Se11 

Myjnia do basenów i kaczek, automatyczna, 
głębokość myjni (gabarytowo)  max. 500 
mm, szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 
mm, podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja 
termiczna, zbiornik wody zintegrowany z 
wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane 
do przodu, automatyczne otwieranie i 
zamykanie drzwi za pomocą pedału 
nożnego, całość obudowy ze stali 
nierdzewnej, załadunek komory: 1 basen i 3 
kaczki lub 3 kaczki lub koszyk do drobnego 
sprzętu, 5 programów mycia i dezynfekcji 
dostępnych bezpośrednio z panelu 
sterującego, wskaźnik świetlny informujący o 
stanie zaawansowania procesu, KEN 736 

  1 

Gk02c Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna   1 

Xa2 
Wieszak 2-haczykowy, chromowany, 
ścienny     

Dc20c 

Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z 
prawej strony,  całość ze stali   
kwasoodpornej, wym. 1200x600x850   1 

Dk3 Blat ze stali nierdzewnej / wielkość wg rzutu   1 

*Zd 

Zestaw dezynfekcyjny :                                                       
- metalowy dozownik do płynów 
dezynfekcyjnych o poj. 500ml                     -
metalowy dozownik mydła w płynie            - 
kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym srebrny matowy o 
poj.30l                                                          - 
pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.   

  1 

Ch10c Regał ze stali nierdzewnej   1 

Fd1 Wózek do brudnej bielizny   2 

II/150 Korytarz 40,80   

  bez wyposażenia     

Pomieszczenia ogólne   

II/128 WC 4,90   

  pomieszczenie zrealizowane     

II/128 Pobyt dzienny 40,80   

  bez wyposażenia     

Kl. 1 Klatka  schodowa 31,96   

  bez wyposażenia     

Kl. 2 Klatka  schodowa 28,00   



Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 

Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Technologia Strona 210 
 

  bez wyposażenia     

Kl. 3 Klatka  schodowa 32,70   

  bez wyposażenia     

Kl. 4 Klatka  schodowa 33,60   

  bez wyposażenia     

Kl. 5 Klatka  schodowa 23,80   

  bez wyposażenia     

  Dźwig szpitalny 5,27   

  Dźwig szpitalny 5,27   

Pomieszczenia techniczne   

II/140c Wentylatornia 27,80   
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8. Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : 
Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa 
o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi 
Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem. 
 
Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla 
określenia wymaganego standardu instalacji oraz wykonania obliczeń i wyboru 
rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach 
technicznych równoważnych z podanymi w projekcie  i posiadających odpowiednie 
świadectwa kwalifikacji jakości, atesty,  względnie państwowe znaki jakości lub znak 
bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.   
 
Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie 
wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i 
funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało 
poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy 
realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy 
zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – 
techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu. 

  
 
Wprowadzone zmiany stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego dla budynków A1 szpitala, zgodnie z zapisami art. 36a 
Prawa Budowlanego. 

 
 
 

Opracował: mgr inż. arch. Stefan Głaz 
 

 

 

 


