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PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

Projekt opracowano na podstawie:

− zawartej umowy;
− wizji lokalnej;
− uzgodnień z Inwestorem;
− uzgodnień branżowych;
− warunków technicznych;
− badań geotechnicznych gruntu;
− obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego;
− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;
− inwentaryzacji budynku istniejącego;
− oceny stanu technicznego;
− ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
− postanowienia Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 

z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w 
sposób inny niż podany, w warunkach techniczno budowlanych.

− Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoż.3/2014 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

− Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,
− Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187),
− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 
2012 r. poz. 463),

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji  hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, 
poz. 1126), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 
poz. 719),

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 
2117),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki  energetycznej z dnia 27 
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić  po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128);

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. z 
2000 r., Nr 17, poz. 219);
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie 
aprobat i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 
r., Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71);

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r., 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzorów deklaracji zgodności  oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 
113, poz. 728);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemów zgodności 
wyrobów budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131);

− [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 października 2002 r., w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzenia kontroli  działania organów administracji architektoniczno – budowlanej  oraz wzoru 
protokołu kontroli i sposobu jego zarządzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i  decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr 
242 poz. 2421);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198, 
poz. 2002);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norn 
zużycia wody;

− Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociągowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji 
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

− Polska Norma  PNIEC60364;
− Polska Norma  PN-IEC 61024-1:2001 ;
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
− Polska Norma   PN-EN 13201 Oświetlenie dróg;
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych  jakim  

powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z póź. zm. )
− Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + późniejsze 

zmiany).
− Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej  (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229 z 2002 roku).
− „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i  odbioru instalacji” Wyd. 

COBRTI INSTAL.
− „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Wyd. Arkady.
− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.) 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) (tekst 

jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145) 
− dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej
− Polska Norma  PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we  wnętrzach
− PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnątrz.
− PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
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− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać  kanały technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr 
219, poz. 1864, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

− PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
− PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki  Chirurgicznej w celu 
adaptacji  pomieszczeń na Oddział  Chirurgii Naczyniowej, oraz dostosowanie klatek schodowych nr 8 i  nr 9 
do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z postanowiem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającym zgodę na 
spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w sposób inny niż podany, w warunkach techniczno 
budowlanych, w budynku głównym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanym przy ul. 
R. Weigla 5 we Wrocławiu 
Przebudowa dotyczy części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest 
terenem zamkniętym i stanowi Kompleks Wojskowy nr 2857.
Budynek wyposażony jest w instalacje:
- wodociągową;
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej ciepłej wody;
- instalację C.O.;
- instalację cieplną;
- elektryczną;
- teleinformatyczną;
- gazów medycznych;
- odgromową;
- oświetlenie zewnętrzne;
Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  i deszczowej, sieci 
elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz gazowej oraz teleinformacyjnej.
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PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
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CZĘŚĆ OPISOWA - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

1. Technologia

1.1. Układ funkcjonalny - oddział chirurgii naczyniowej.
Oddział  chirurgii  naczyniowej zlokalizowany będzie na pierwszym piętrze części  V zespołu budynków 
szpitalnych. Na oddziale znajduje się 10 miejsc dla pacjentów w pokojach dwu osobowych. Obszar 
intensywnej opieki medycznej  obejmuje salę cztero łóżkową ze stanowiskiem nadzoru izolatkę  jednołóżkową 
a do zadań należy w szczególności:
1)  monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
2)  prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
3)  wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia;
4)  prowadzenie resuscytacji płynowej;
5)  leczenie bólu;
6)  wstępne leczenie zatruć;
7)  opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów.
W obszarze wstępnej intensywnej opieki medycznej lokalizuje się, co najmniej jedno stanowisko intensywnej 
terapii a minimalne wyposażenie obszaru do przyłóżkowego wykonywania badań składa się:
1)  analizator parametrów krytycznych;
2)  przyłóżkowy zestaw RTG;
3)  przewoźny ultrasonograf.

Pokoje na oddziale zaprojektowano jako dwuosobowe z węzłami sanitarnymi w systemie room-in.
W salach chorych dla każdego pacjenta przewidziano: łóżko, szafkę przyłóżkową, szafę - kominek, przy 
każdym stanowisku znajduje się listwa zasilająca z gniazdkami  elektrycznymi, gazami  medycznymi (tlen i 
próżnia), dodatkowo w sali znajduje się stolik z krzesłami (liczba krzeseł odpowiada liczbie pacjentów), 
telewizor. Wszystkie pokoje pacjentów wyposażone są w łazienki  dostępne z pokojów. W łazienkach 
znajduje się umywalka, natrysk, miska ustępowa oraz wieszak ścienny.

Gabinet lekarski wyposażony jest w biurko z fotelem i zestawem komputerowym, krzesła, szafy na 
dokumenty, negatoskop, drukarkę. 

Gabinety konsultacyjny i  USG wyposażony jest w instalacje gazów medycznych (tlen i  próżnia), wózek do 
leków, stanowisko komputerowe, szafy, kozetkę oraz toaletę.

Gabinet zabiegowy wyposażony jest w instalacje gazów medycznych (tlen i  próżnia), zlew, lodówkę, wózek 
do leków, stanowisko komputerowe, fotel do pobierania krwi, szafy, kozetkę. 

Gabinet kierownika oddziału wyposażony jest w biurko z fotelem i  zestawem komputerowym, krzesła, szafy 
na dokumenty, lodówkę, negatoskop, fotele i stół kawowy, drukarkę. 

Dyżurka pielęgniarek wyposażona jest w biurko z fotelem i zestawem komputerowym, kanapę, lodówkę, stół 
z krzesłami. 

Sekretariat, który wyposażony jest w biurko z fotelem i  stanowiskiem komputerowym, stół  z krzesłami oraz 
szafy na dokumenty.

Pokój oddziałowej wyposażony jest w biurko z fotelem i  zestawem komputerowym, lodówkę, stół z 
krzesłami, szafy na dokumenty.

Dyżurka lekarzy wyposażona jest w 3 biurka z fotelem i zestawem komputerowym, lodówkę, szafy na 
dokumenty, blat, negatoskop, fotele i stół kawowy, drukarkę. Dyżurka wyposażona w toaletę. W toalecie 
znajduje się umywalka i miska ustępowa.

Sale chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet kierownika oddziału, dyżurka pielęgniarek, pokój 
oddziałowej, dyżurka lekarzy, brudownik, pomieszczenie porządkowe wyposażone są w umywalkę ze 
środkiem dezynfekującym, mydłem, ręcznikami jednorazowymi oraz pojemnikiem na zużyte ręczniki.

Na oddziale zorganizowana jest łazienka pacjentów z natryskiem przystosowanym dla pacjentów 
niepełnosprawnych; znajduje się tam również pomieszczenie porządkowe, brudownik oraz miejsce na 
składowanie czystej bielizny.

Personel oddziału organizacyjnie jest jednym zespołem z kierownikiem i pielęgniarką oddziałową z zespołem 
lekarzy dyżurujących całodobowo. W obrębie przedmiotowych powierzchni znajdują się wszystkie  
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konieczne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze takie jak: pokój pielęgniarki oddziałowej, gabinet 
kierownika, sekretariat, pokój lekarzy dyżurujących, dyżurki personelu. Personel medyczny przychodzi do 
szpitala odrębnym wejściem do szatni szpitalnej zlokalizowanej poza oddziałem.

Rozwiązania budowlane zastosowane na oddziale są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność  leczniczą  i zostały przedstawione w części architektonicznej 
projektu.

Uwagi:
- Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć  zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnym 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać  pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Wszystkie drzwi  wyposażyć  system master-key, zasadę  ustalenia poziomów dostępności  dla 
poszczególnych kluczy należy ustalić z osobami decyzyjnymi z poszczególnych oddziałów.

- Brudownik wyposażyć w myjnie dezynfektor, zlew, umywalkę, blat stalowy, szafy na czyste i  brudne 
materiały.

- Pomieszczenia porządkowe, brudowniki, pomieszczenia terapii, łazienki, w których znajdują się pisuary 
wyposażyć w kratki ściekowe.

- Klatki schodowe należy wydzielić pożarowo, wyposażyć w urządzenia do usuwania dymu.

1.2. Rozwiązania sanitarne;
- Żywność dla pacjentów na oddziałach jest przygotowywana centralnie i dostarczana na oddziały w 

specjalnych pojemnikach transportowych, z których jest wydawana pacjentom. Na oddziałach przewidziano 
jedynie możliwość samodzielnego przygotowanie gorących napojów przez pacjentów w aneksach 
kuchennych.

- Na oddziale zapewniono pomieszczenie porządkowe wyposażone w umywalkę, zlew gospodarczy, kratkę 
ściekową  i  złączkę  do węża, w których przechowywane są środki  czystości oraz wózki z do przewożenia 
sprzętu czyszczącego.

- Czysta bielizna i  materiały sterylne magazynowane są na każdym z oddziałów w przystosowanych do tego 
typu szafach. Brudna bielizna jest składowana w szczelnych workach w brudownikach i  prana w pralni 
centralnej po dostarczeniu windą „brudną”.

- Toalety dla personelu zlokalizowane są na każdym z oddziałów. Przewidziano podział toalet na toalety 
męskie i damskie.

- Zaprojektowano osobno toaletę przystosowaną również do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
- Narzędzia medyczne wielorazowego użytku dostarczane będą do centralnej sterylizatorni w szczelnych 

pojemnikach windą „brudną”, skąd po sterylizacji będą transportowane na oddziały.
- Wyposażenie meblarskie znajdujące się w pomieszczeniach oddziałów, wyłączając  pomieszczenia 

administracyjne i socjalne umożliwia ich mycie i dezynfekcję.
- Na oddziale zaprojektowano pokoje łóżkowe, dyżurkę pielęgniarską oraz gabinet diagnostyczno-

zabiegowy.

opracowanie: wg strony tytułowej
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