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Znak sprawy: Z/67/PN/20 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS TECHNICZNY 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 

Przedmiot zamówienia: Zestaw kontenerowy - obiekt z przeznaczeniem do przyjęcia i wstępnego 
badania pacjenta – 1 sztuka 

 Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr/Warunek 

I. Wymagania ogólne 

1. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż zestawu kontenerowego 
przeznaczonego jako punkt przyjęć do wstępnego badania pacjenta zgodnie z: 

 załącznikiem nr 4- rzut budowlany, 
 załącznikiem nr 5 – widoki ścian. 

 

2. 

Przedmiot zamówienia spełnia normy i wymagania dla tej klasy obiektów, w tym 
przepisów ppoż. oraz wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych: 
PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007, PN-EN ISO 3834-4:2007. 
 

3. 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 wykonanie obiektu, 
 transport na miejsce docelowej lokalizacji, 
 rozładunek, 
 montaż obiektu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
 wykonanie podłączeń instalacji elektrycznej, informatycznej, wodnej i 

kanalizacyjnej do przyłączy doprowadzonych przez Zamawiającego 
 oznakowanie obiektu na elewacji w uzgodnieniu z Zamawiającym 
 wyposażenie w sprzęt ppoż. i jego oznakowanie 

4. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt i wytyczne, na podstawie których 
Zamawiający dokona: 

 przygotowania podłoża do posadowienia obiektu, 
 doprowadzenia przyłącza: elektrycznego, informatycznego, wodno-

kanalizacyjnego. 
 doprowadzenia chodników (najazdów) 

5. 
Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt Wykonawcy stanie się załącznikiem do 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

6. 
Zamawiający zapewnia dojazd do miejsca posadowienia kontenerów dla transportu 
ciężarowego.  

II. Opis techniczny obiektu 

1. 
Wygląd, wymiary obiektu i jego rozkład pomieszczeń zawarte są w: 

 rzucie budowlanym – Załącznik nr4. 
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 widokach ścian - Załącznik nr 5. 
Tolerancja wymiarów ścian i witryn : +/- 20cm. 
Stolarki okiennej: +/- 10 cm 

2. 
Obiekt zbudowany z 6 szt. kontenerów 
Wysokość wewnątrz min. 2500 

3. 

Konstrukcja kontenera: 
Szkielet konstrukcji wykonany z profilu zimno-giętego, w którego skład wchodzą: 

 konstrukcja podłogi 
 konstrukcja stropodachu 
 stalowe kątowniki umieszczone w narożach obiektu 

Stalowe elementy pokrywane są farbami antykorozyjnymi oraz emalią nawierzchniową. 
Kolor ramy kontenera : RAL 3014 

4. 

Podłoga: 
W skład podłogi wchodzą: 

 blacha stalowa ocynkowana  
 folia paroprzepuszczalna 
 wełna mineralna lub pianka poliuretanowa min.100mm 
 folia paroizolacyjna  
 płyta podłogowa wodoodporna np. płyta OSB lub cementowo-drzazgowa Cetris 

min. 25mm 
 wykładzina PCV spawana: klasa ścieralności min. P, grubość min. 2,2mm, 

odporna na kółka foteli, o klasie użyteczności dostosowanej do miejsc o dużym 
przepływie ludzi, odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. 
Montaż wykładziny  musi przebiegać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 
higieny. Zainstalowana wykładzina pozwala na zachowanie czystości i 
sterylności pomieszczeń- posiada wyoblenia w narożnikach oraz wywinięcia na 
ścianę -10 cm. 

5. Stropodach 

5.1 
Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-giętego dodatkowo wzmocniona i 
usztywniona. 

5.2 

W skład stropodachu wchodzą: 
 od spodu kasety z blachy ocynkowanej lub płyty wiórowe lub płyty gipsowo-

kartonowe. Kolor sufitu RAL 9002. Sufit pokryty farbą lub materiałem 
odpornym na zmywanie i dezynfekcję wodnymi środkami dezynfekcyjnymi 

 płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubość 75mm i wełna mineralna 
grubość min.50 mm 
lub 
płyta z wełną mineralną albo pianką poliuretanową grubość min. 100mm 

 folia paroprzepuszczalna 
 blacha trapezowa T35 lub ocynkowana blacha stalowa, grubość min 0,55mm  

Odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu. 
6. Ściany 

6.1. 

Zewnętrzne wykonanie z płyt warstwowych, wypełnienie stanowi: 
 izolacja styropianowa, lub wełna mineralna- grubość min. 100 mm. 

lub 
 piana PUR grubość min. 80 mm 

Ściany zewnętrzne na zewnątrz powierzchnia trapezowa lub wyprofilowana.o kolorze 
RAL 9002 (biały) 
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Ściany zewnętrzne od wewnątrz- powierzchnia gładka o kolorze RAL 9002 ( biały) 
pokryte farbą lub materiałem odpornym na zmywanie i dezynfekcję wodnymi środkami 
dezynfekcyjnymi 

6.2. 
Ściany wewnętrzne, powierzchnia gładka, grubość min 60 mm, wypełnienie stanowi 
izolacja styropianowa, pianka PUR lub wełna mineralna, kolor RAL9002 (biały) pokryte 
farbą lub materiałem odpornym na dezynfekcję wodnymi środkami dezynfekcyjnymi. 

7. Okno i witryny 

7.1 
Okno PCV 1200/1200 z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna część R/U, druga 
FIX kolor RAL 9002 ( białe), x 3 szt.. Na 2 oknach rolety wewnętrzne. 

7.2 
Witryna PCV 1900/2540 z szybami zespolonymi, bezpieczne klejone, dwukwaterowe, 
stałe, kolor RAL 9002 ( białe), x 3 szt.. Na wszystkich witrynach rolety wewnętrzne. 

7.3 
Witryna PCV 2180/2540 z szybami zespolonymi, bezpieczne klejone, dwukwaterowe, 
stałe, kolor RAL 9002 ( białe), x 3 szt.. Na jednej witrynie roleta wewnętrzna. 

8. Drzwi (wymiar w świetle przejścia) 

8.1 
Drzwi zewnętrzne PCV, do połowy przeszklone, ocieplone, 1000/2000, z 
samozamykaczem i blokadą, wkładka patentowa, pochwyty, kolor RAL 9002, 2 szt.  
Nad drzwiami daszek. 

8.2 
Drzwi wewnętrzne PCV w przedsionku, do połowy przeszklone, 1000/2000 ,  z 
samozamykaczem i blokadą, pochwyty, kolor RAL 9002, 1 szt.  

8.3 
Drzwi wewnętrzne do toalety pacjentów, tuleje wentylacyjne, klamka antypaniczna, z 
zamknięciem z możliwością otwarcia od zewnątrz, 1000/2000, kolor RAL 9002, 1szt. 

8.4 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia socjalnego, 900/2000, wkładka patentowa, kolor 
RAL 9002, 1 szt. 

8.5 
Drzwi wewnętrzne do toalety personelu, łazienkowe, płycinowe, tuleje wentylacyjne , 
klamka z blokadą WC, 900/2000 1 szt.. 

9. Pomieszczenie sanitarne 

9.1 

Toaleta pacjenta z osprzętem dla niepełnosprawnych wyposażona w: 
 kompakt WC-1szt 
 umywalka 1 szt. 
 przepływowy podgrzewacz wody 3,5kW 1szt. 
 lustro 
 ścienny dozownik mydła 
 ścienny dozownik środków dezynfekcyjnych do rąk 
 ścienny pojemnik na ręczniki papierowe 
 pojemnik na papier toaletowy 

9.2 

Toaleta personelu wyposażona w: 
 kompakt WC-1szt 
 umywalka -1 szt. 
 kabina prysznicowa z brodzikiem– 1 szt. 
 bojler 80L 1szt. 
 ścienny dozownik mydła 
 ścienny dozownik środków dezynfekcyjnych do rąk 
 lustro 
 ścienny pojemnik na ręczniki papierowe 
 pojemnik na papier toaletowy 

10. 
Pomieszczenie socjalne wyposażone w : 

 zintegrowany zestaw kuchenny( szafka ze zlewozmywakiem, kuchenka 
elektryczna dwupłytowa, lodówka) 
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 przepływowy podgrzewacz wody 3,5kW 1szt 
 bateria kuchenna  
 ścienny dozownik mydła 
 ścienny dozownik środków dezynfekcyjnych do rąk 
 ścienny pojemnik na ręczniki papierowe 

11. Instalacje wewnętrzne 

11.1 

Instalacja elektryczna 3-fazowa natynkowa, prowadzona w listwach w kolorze białym: 
 skrzynka/ skrzynki bezpiecznikowe 
 gniazda sieciowe do grzejników (w toaletach hermetyczne) 
 gniazda sieciowe w pomieszczeniu badań 6 szt.  
 gniazda sieciowe w poczekalni 4 szt.  
 gniazda sieciowe w pomieszczeniu socjalnym 6 szt. 
 gniazda sieciowe hermetyczne w toalecie/łazience po 1 szt. 
 wyłączniki światła  
 doprowadzenie kabla sieciowego do lady recepcyjnej z zapasem 

W toalecie i łazience osprzęt elektryczny hermetyczny. 
11.2 Przeprowadzenie 18 skrętek sieci logicznej do lady recepcyjnej z zapasem 

11.3 
Instalacja oświetleniowa, energooszczędna, dostosowana do pomieszczeń. Hermetyczne 
oprawy. 

11.4 

Instalacja wentylacyjna: 
 wentylatory wyciągowe 5szt.: toalety, pomieszczenie socjalne,  w części 

recepcyjnej i w poczekalni,  
 kratki wentylacyjne. 

11.5 
Dwa klimatyzatory w poczekalni i punkcie przyjęć o mocy dostosowanej do kubatury 
pomieszczeń 

11.6 

Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. Ilość i moc grzejników dopasowane do 
rozmiarów i kubatury pomieszczeń.  
W toalecie i łazience grzejniki zamontowane w miejscach najmniej narażonych na 
opryskanie wodą lub zalanie. 

11.7 
Instalacja wod-kan- zgodnie z opisem w punktach: 9 i 10 specyfikacji. 
Miejsce podłączenia dopływu i odpływu wody w konstrukcji ściany (zagłębione) 

11.8 
Ręczne, ścienne dozowniki środka dezynfekcyjnego przy wejściu do obiektu (w 
przedsionku), przy wyjściu, przy ladzie recepcyjnej dla personelu. 

12.  Warunki gwarancji 

12.1 Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji: 
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12.2 Okres gwarancji:  
24 miesięcy  
od 25  miesięcy do 36 miesięcy  
od 37 miesięcy do 48 miesięcy i więcej 

 
0 pkt. 
10 pkt. 
20 pkt 
 
 
 
 
…………………. 
PODAĆ OKRES 
GWARANCJI 
W 
MIESIĄCACH! 

13.  Termin realizacji 

13.1 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 8 
tygodni od podpisania umowy. 

13.2 Czas realizacji przedmiotu zamówienia:  
od 7 tygodni do 8 tygodni  
od 5 tygodni do 6 tygodni  
do 4 tygodni 

 
0 pkt. 
10 pkt. 
20 pkt 
 
 
 
 
 
…………………. 
PODAĆ CZAS 
REALIZACJI 
PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
W PEŁNYCH 
TYGODNIACH! 

 
 
 
 

……………………………… 
Podpis Wykonawcy 


