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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

Zamawiającego pn.: Rozbudowa z przebudową klatki schodowej K-1 Przychodni Przyjęć 

Pierwszorazowych z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego jako komunikacji 

do projektowanego łącznika na estakadzie, w poziomie II pietra budynku „A”, z obejściem 

budynku „E” Bloku Operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.  

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – Kody CPV 

Branża budowlana: 

45215140-0 Roboty budowlane 

   Nadbudowa klatki schodowej 

45215100-8 Dobudowa szybu dźwigu szpitalnego 

   Dobudowa łącznika 

45112700-2 Zagospodarowanie terenu 

Branża elektryczna: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

Branża teletechniczna: 

 45314310-7 Układanie kabli 

 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe 

 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 

Branża sanitarna: 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
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Zakres robót budowlanych: 

1) Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie 

Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w miejscu prowadzenia prac, tak aby 

wykonawca miał możliwość zapoznania się z istniejącą infrastrukturą szpitala, 

(drogi wewnętrznej komunikacji, urządzenia techniczne, instalacje nadziemne 

(m.in. agregaty wody lodowej, instalacje chłodzenia) i podziemne (instalacje 

niskoprądowe IT, zasilania elektrycznego, wodne i ciepłownicze); 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z „dokumentacją projektową” 

Zamawiającego, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami; 

3) Ogólnie zakres robót obejmuje: 

a) wykonanie łącznika pomiędzy Pawilonem Przyjęć Pierwszorazowych 

a budynkiem szpitala „A” (budynek 5-cio kondygnacyjny), na poziomie II piętra, 

b) wykonanie rozbudowy wraz z nadbudową istniejącej klatki schodowej do 

poziomu II piętra budynku szpitala „A”, 

c) wykonanie szybu dźwigowego wraz z dźwigiem szpitalnym 3 przystankowym 

dobudowanym do przebudowywanej klatki schodowej, 

d) wykonanie poczty pneumatycznej zgodnie z projektem (ułożenie rurociągu na 

odcinku pomiędzy I piętrem w budynku A, poprzez łącznik do punktu pobrań 

krwi w Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych, montaż dwóch stacji nadawczo-

odbiorczych z funkcją przelotową, jednej w punkcie na I piętrze budynku 

szpitala, drugiej w punkcie pobrań krwi w Przychodni); 

e) wykonanie instalacji teletechnicznych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie 

z projektem dla poszczególnych branż. 

 

 

Uwaga dodatkowa: 

Dojście do dźwigu szpitalnego oraz jego obsługa powinna spełniać nowe standardy 

określone w programie „Dostępność plus dla zdrowia” tj. w szczególności: 

Strefa oczekiwania na windę: 

 przed drzwiami windy należy umieścić urządzenia informujące wizualnie i głosowo 

o przyjeździe oraz kierunku jazdy windy; 

 przed drzwiami windy należy umieszczać oznaczenia piętra w postaci cyfry 

kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczenia pismem Braille’a; 

 co najmniej obrys drzwi windy należy oznaczyć kolorem kontrastowym względem 

koloru ściany / drzwi windy; 

 przyciski wzywające windę należy umieścić konsekwentnie z tej samej strony 

wejścia do windy (zalecana jest strona prawa z wyłączeniem kabiny przelotowych). 

Przycisk przyzywowy powinien być po tej samej stronie co umieszczony wewnątrz 

kabiny panel sterujący. 
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 najniżej umieszczony przycisk wzywający windę nie powinien być na wysokości 

mniejszej niż 80 cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 

1,2 m od poziomu podłogi; 

 dodatkowo zalecane jest wyposażenie windy w urządzenia umożliwiające wezwanie 

jej i późniejsze sterowanie kabiną bez użycia rąk; 

 panel sterowania powinien odróżniać się kolorystycznie od ściany, a jego przyciski 

należy oznaczyć pismem Braille’a i oznaczeniami wypukłymi. 

Kabina dźwigu: 

 wymagane jest wyposażenie windy w komunikat wizualny potwierdzający 

dojechanie na określone piętro; 

 należy wyposażać windy w czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem 

drzwiami; 

 tolerancja dla precyzji zatrzymania windy powinna wynosić 1 cm; 

 ściany powinny być matowe, niepowodujące odblasków i olśnień; 

Z uwagi na osoby z wadą słuchu (niekomunikujące się mową werbalną), winda powinna 
być wyposażona w kamerę umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd 
wnętrza kabiny (np. komunikacja wideogłosowa). Winda powinna być wyposażona co 
najmniej w system łączności głosowej, który można również wzbogacić o pętlę indukcyjną 
dla osób słabosłyszących. 

Panel sterowania w kabinie: 

 panel sterowania powinien być umieszczony po prawej stronie windy w odległości 

50 cm od ściany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami; W przypadku kabiny 

przelotowej panele umieszczać należy po obu stronach. 

 najniżej umieszczony przycisk panelu nie powinien być na wysokości mniejszej niż 

80 cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 1,2 m od 

poziomu posadzki kabiny, przy czym zalecane jest umieszczanie dodatkowych 

przycisków na wysokości umożliwiającej obsługę windy; 

 nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe 

panele sterowania należy rozumieć wszelkie urządzenia, w których wybór 

dokonywany jest przez dotknięcie palcem ekranu, wyświetlacza, szklanej płytki itp.); 

 przyciski powinny mieć kolorystykę odróżniającą się wyraźnie od panelu sterowania 

i ścian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu); 

 przyciski powinny być oznaczone pismem Braille’a i mieć wypukłe numery pięter 

(oznaczenia Braille’a oraz wypukłe cyfry zaleca się umieszczać obok przycisku, 

dzięki czemu można uniknąć przypadkowych naciśnięć); 

 przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien być dodatkowo wyróżniony spośród 

pozostałych przycisków(kolor zielony + większa wysokość z porównaniem do 

innych przycisków); 

 wybrany przycisk powinien zostać podświetlony. Kolejnym zaleceniem jest 

wprowadzenie komunikatu głosowego, ułatwiającego potwierdzenie wyboru piętra, 

co jest dużym plusem dla osób niewidomych; 

 wybór piętra powinien być dodatkowo potwierdzony na wyświetlaczu 

umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania; 
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 średnica/szerokość przycisków nie powinna być mniejsza niż 2 cm; 

 panel sterowania powinien być wyposażony w przycisk alarmowy (zaleca się 

świetlne i dźwiękowe potwierdzenie naciśnięcia). System alarmowy windy powinien 

umożliwiać bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwigu 
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