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I. CZĘŚĆ OPISOWA.  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie Koncepcji Programowo-przestrzennej dla inwestycji pn. ”Poprawa stanu infra-

struktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, 

rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego 

wyposażenia” – etap III.”  

Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego założenia wstępnego dla prac projekto-

wych i wykonawczych dla całej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach niniejszego opracowania 

założenia wstępne dla przedmiotowej inwestycji będą stanowić podstawę przetargu publicznego na wykonanie 

prac projektowych docelowej inwestycji. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres planowanych prac projektowych. 

2.1. Opis ogólny planowanej inwestycji. 

Przedmiotowa  koncepcja opisuje zakres oraz oczekiwania stawiane w dokumentacji projektowej dotyczącej mo-

dernizacji istniejącego budynku Szpitala przy ul. Niepodległości 1 w znajdującego się na działce nr  419/2 obręb 

0001-Pionki.  

Planowana inwestycja optymalnie wykorzystywać będzie istniejące warunki terenowe na w/w działce przy ul  

Niepodległości 1  w Pionkach a zarazem spełniać będzie warunki urbanistyczne zawarte w Planie miejscowym 

Uchwała Nr XIII/153/2003 Rady Miasta Pionki z dnia 24 października 2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 294 

poz. 7804 z dnia 22 listopada 2003r.)  stanowiącej podstawowy dokument związany z realizacją projektowanej 

inwestycji. 

 

2.2. Charakterystyczne parametry planowanego budynku na działce nr 419/2 obręb 0001-Pionki. 

Charakterystyczne parametry planowanego budynku dla przedmiotowej działki opracowano na podstawie: 

- zapisów zawartych w Planie Miejscowym, 

- sporządzonych przez Zamawiającego wstępnych założeń do planowanej inwestycji, wypracowanych na podsta-

wie własnej analizy potrzeb pod kątem możliwości zabudowy przedmiotowej działki oraz  w projekcie koncep-

cyjnym. 

Dane ogólne modernizowanego budynku: 
wys. ok. 12 m , dach płaski 

pow. piwnic: 426,75 m2 

pow. parteru: 369,65 m2 

pow. 1 piętra: 369,65 m2 

łączna pow. 1166,05 m2 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:  

Powierzchnia przedmiotowej działki nr 419/2, obr. Pionki– 17 837,0 m2 
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2.3. Zakres planowanych prac projektowych. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie działań inwestycyjnych, tj. wykonanie dokumentacji projekto-

wej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, w zakres której wchodzić mają: 

• opracowanie projektu budowlanego w tym projekt zagospodarowania terenu i branżowe  
• uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę 
• opracowanie projektów przyłączy wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci i skoordynowanie w 

ZUDP. 
• opracowanie projektu technologii medycznej 
• Projekt czasowej organizacji ruchu dla wykonania przyłączy 
• Wielobranżowy projekt wykonawczy 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 

W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać wielobranżowe opracowanie projektowe całego zakresu 

inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy Szpitala w 

Pionkach. 

Projekt musi być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Pionki, z warunkami w niej 

narzuconymi. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia. 

Inwestycja pn. Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z 

dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III. 

Nazwa Inwestora:  
SPZZOZ w PIONKACH 
im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej 
ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki. 
 

3.2. Opis stanu istniejącego.  

Teren na którym planowana jest Inwestycja ( fragment działki nr 419/2 w obrębie Pionki przy ul. Niepodległości 

1 objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XIII/153/2003 Rady Miasta 

Pionki z dnia 24 października 2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 294 poz. 7804 z dnia 22 listopada 2003r.)   

Działka będąca w dyspozycji szpitala stanowi obszar zagospodarowany, ogrodzony, częściowo zadrzewiony. 

Obecnie na działce znajduje się istniejący Szpital (cz. zabytkowa) oraz wtórny przeznaczony do rozbiórki w 

miejscu którego powstanie planowany budynek (pawilon Zachowawczy) oraz ZOL. 

W trakcie budowy ZOLu uporządkowano parking dla samochodów osobowych 

i skorygowano drogi wewnętrzne. Dostęp do działki zapewnia wjazd od ulicy Szpitalnej  

z narożnika ul. Niepodległości 
 

Podczas opracowania docelowej dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej inwestycji, na przed-

miotowej działce, należy położyć szczególny nacisk na zachowanie ilości terenu biologicznie czynnego w 

linii rozgraniczaj ących działkę. 
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3.2.1. Wyposażenie instalacyjne. 

 Teren Szpitala  uzbrojony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodną, kanalizację sanitarna, desz-

czową, cieplną. Należy uzbroić teren planowanej inwestycji po uprzednim  sporządzeniu przez Projektanta bi-

lansów  i wystąpieniu do gestorów o warunki przyłączenia. Woda deszczowa z dachu budynku będzie odprowa-

dzana do kanalizacji deszczowej. 

3.2.2. Opis elementów konstrukcyjnych - istniejących. 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się budynek istniejący Szpitala, który zostanie przebudowany i zmo-

dernizowany i dostosowany do potrzeb Szpitala. 

3.2.3. Obsługa komunikacyjna. 

Układ komunikacyjny zostanie dostosowany do nowego zagospodarowania terenu i nawiązany do układu istnie-

jącego. Zachowuje się wjazd na działkę od. ul. Niepodległości przy jednoczesnym uwzględnieniu układu komu-

nikacyjnego na terenie działki.  Wszystkie wejścia do budynku z terenu utwardzonego. Z klatek schodowych 

zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne. 

 

3.3. Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu. 
Dla przedmiotowego terenu na którym zlokalizowana jest w/w działka jest objęta MPZP miasta Pionki, gdzie 

ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu w tym określa zasady obsługi komuni-

kacyjnej wraz z precyzyjnym algorytmem obliczania niezbędnej liczby miejsc parkingowych na działce dla 

obsługi projektowanej inwestycji oraz ustala również zasady obsługi w infrastrukturę techniczną dla przedmio-

towej inwestycji wynikające z przepisów odrębnych. W/w Uchwała o MPZP ustala również warunki dotyczące 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współ-

czesnej a także formułuje wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 

3.3.1. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu: 

W ramach sporządzania projektu budowlanego należy dążyć do zachowania ładu przestrzennego, o którym mo-

wa w art. 2 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli do którego ukształtowania 

przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarun-

kowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne.  

3.3.2. warunki obsługi komunikacyjnej 

Dostęp do planowanej inwestycji z ul. Niepodległości istniejącą siecią dróg wewnętrznych na terenie Szpitala 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. 

zm.).  
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3.3.3. warunki w zakresie infrastruktury technicznej. 

• zapotrzebowanie na media z istniejących instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitar-

nej, instalacji elektroenergetycznej, cieplnej, (Projektant winien uzgodnić z gestorami sieci na etapie 

projektu budowlanego.) 

• woda deszczowa z dachu budynku ma być odprowadzona do kanalizacji deszczowej, Projektant uzgod-

ni z gestorem sieci na etapie projektu budowlanego. 

Dokumentacja projektowa wymaga w razie konieczności uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbro-

jenia terenu na obszarze m. Pionki. 

 

3.3.4. warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

cznej  

Cały teren, na którym znajduje się szpital w Pionkach przy ul. Niepodległości znajduje się w strefie konserwa-

torskiej na podstawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z Konserwatorem Zabytków, uzgodnie-

nie po stronie Projekanta, który wszelkie zmiany będzie dokonywał w odpowiedzi na uwagi Konserwato-

ra, będzie projektował zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi . 

 

3.3.5. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

Należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji zgodnie z 

warunkami zawartymi w ustawie z dnia 29 maja 2020 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.2020 poz.1219). 

Godpodarka odpadami powinna odbywać się na warunkach ustawy z dnia 15 marca 2019 r. – ustawa o odpadach 

(Dz.U.2019 poz.701). 

3.3.6. Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 

 

W ramach projektu budowlanego należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-

trycznej i cieplnej oraz ze środków łączności 

b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie 

c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

3.3.7. Warunki geotechniczne. 

Przed wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych dla planowanej inwestycji zalecane jest wykonanie 

szczegółowych badań gruntu obejmujących cały obszar posadowienia projektowanego budynku. Konieczne jest 

również wykonanie dla całego planowanego przedsięwzięcia wymaganej prawem dokumentacji geologicznej 

stosownej do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. 



 
SYMBOL/STADIUM 

KONCEPCJA - ETAP III 

 

 

”Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, 
rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumenta-
cją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap 
III. 

2020 

 

9 
 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dla planowanej rozbudowy Szpitala na działce o 
nr ew. 419/2 w obrębie 0001 Pionki przy ul. Niepodległości 1 w Pionkach. 

Celem spełnienia przez przedmiotowy projektowany budynek założonych wymagań funkcjonalno-użytkowych 

należy uwzględnić poniższe wytyczne: 

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, połączoną z 

inwentaryzacją sprawdzającą istniejący stan zainwestowania i istniejący drzewostan na przedmiotowej działce. 

2. Projektowany budynek powinien realizować w ramach zaprojektowanej struktury wewnętrznej wydzielenie 

funkcjonalno-organizacyjne funkcji Szpitalnej na potrzeby przyszłych użytkowników przedmiotowego budynku. 

3. Projektowaną funkcje kubaturową przedmiotowego obiektu powinien uzupełniać zaprojektowany parking 

wielostanowiskowy na terenie inwestycji wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym obsługującym 

wszystkie projektowane funkcje wewnętrzne w projektowanym budynku. 

4. Architektura, funkcja, wysokość i kubatura projektowanego budynku oraz kształt i forma dachów zgodnie z 

zapisami MPZP m. Pionki i obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

5. Forma architektoniczna projektowanego obiektu powinna uwzględniać również specyfikę miejsca i charakter 

otaczających terenów i zabudowy na terenach przyległych w dalszym sąsiedztwie. 

6. Projektowany budynek powinien mieć opracowaną kompleksową dokumentację techniczną i kosztorysową. 

7. Przy opracowywaniu projektu budowalnego należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery architekto-

niczne dla osób niepełnosprawnych: 

  na wszystkich drogach dojazdowych, 

  na wszystkich chodnikach stanowiących dojścia do projektowanego budynku, 

  na wszystkich wejściach do projektowanego budynku i na ewentualnych dojściach do klatek schodo-

wych i szybów windowych 

8. Projekt przedmiotowego budynku powinien uwzględniać: 

- przystosowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, 

- stolarki okiennej i drzwiowej, 

- oraz rozwiązania wewnętrzne w projektowanych pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnej ruchowo poru-

szających się na wózkach inwalidzkich. 

5. Szczegółowe właściwości/wymagania funkcjonalno-użytkowe dla planowanej inwestycji na 
działce o nr ew. 419/2 w obrębie 0001 przy ul. Niepodległości 1 w Pionkach. 

Koncepcja modernizacji istniejącego budynku Szpitala zakłada zaprojektowanie wszystkich niezbędnych robót 

zapewniających właściwe funkcjonowanie obiektu w tym: 

• przygotowanie terenu pod przebudowę budynku 

• przebudowa budynku wg nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń 

• wykonanie instalacji wewnętrznych zgodnie z koncepcją 

• Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

• dostawa i montaż dźwigów windowych 

• Roboty wykończeniowe ścian, sufitów, posadzek 
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• montaż rolet zaciemniających  

• Dostawa wyposażenia ruchomego  

• roboty związane z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie dojść do budynku, budowa parkingu, urzą-

dzenie zieleni niskiej). 

Celem spełnienia przez przedmiotowy projektowany budynek założonych przez Zamawiającego wymagań funk-

cjonalno-użytkowych należy uwzględnić poniższe wytyczne: 

 
5.1. Modernizowany budynek istniejący musi zapewniać pomieszczenia zgodnie z następującym po-

działem funkcjonalno-osobowym: 

5.1.1. piwnica 

Na poziomie – 1  lokalizacja: 

- szatnie dla personelu  

- pomieszczenia techniczne 

5.1.2. Parter. 

Kondygnacja z przeznaczeniem na Centralne Laboratorium Medyczne:  

-pokój pobrań z rejestracją, 

-pracownia biochemiczna + imunologia 

-pracownia hematologiczna + koagulologia 

-pracownia analityki ogólnej  

-pomieszczenie socjalne dla osób dyżurujących 

-pracownia serologii 

-bank krwi 

- pomieszczenie po pracowni Rtg z przeznaczeniem na potrzeby statystyki medycznej dla wszystkich 

oddziałów z podręcznym archiwum na dokumentację medyczną, 

5.1.3. 1 piętro 

Na pierwszym piętrze lokalizacja administracji SPZZOZ- u w Pionkach. 

Gabinety: 

- Dyrektor 

- Zastępca Dyrektora 

- Radca Prawny 

- Główny Księgowy 

- Dział Księgowości 

- Dział Techniczny 

- Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 



 
SYMBOL/STADIUM 

KONCEPCJA - ETAP III 

 

 

”Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, 
rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumenta-
cją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap 
III. 

2020 

 

11 
 

- Kadry 

- Statystyka Medyczna 

- Informatyk 

- Naczelna Pielęgniarka 

 

Budynek zostanie połączony łącznikami z  pawilonami zabiegowymi I i II, poprzez wspólne ciągi 

komunikacyjne. 

Zamawiający na etapie projektu budowlanego sprecyzuje swoje wymagania i potrzeby funkcjonalne w 

zakresie komunikacji: poziomych i pionowych w projektowanym budynku. 

 

5.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do projektowanego budynku. 
Celem spełnienia przez projektowane budynki wymagań w zakresie funkcjonalno-użytkowym należy uwzględ-
nić poniższe oczekiwania Zamawiającego: 
 

5.2.1. Wymagania architektoniczne. 

 
 układ przestrzenny projektowanej rozbudowy o Pawilon zachowawczy wraz z projektowaną infrastruk-

turą  na działce o nr ew. 419/2 w obrębie 0001 Pionki przy ul. Niepodległości 1 będzie stanowić ele-
ment nowego założenia urbanistycznego tworzonego przez Zamawiającego na terenie przedmiotowej 
nieruchomości, 

  forma architektoniczna budynku musi harmonizować z otaczającym krajobrazem i architekturą zabu-
dowy na przedmiotowym terenie, 

  architektura projektowanego budynku– nowoczesna we współczesnym ujęciu lecz nawiązująca do bu-
dynku modernistycznego , 

  projektowany budynek powinien cechować się oszczędnym detalem i architekturą o wysokich walorach 
estetycznych, harmonizującą z istniejącym otoczeniem istniejącą zabudową na działkach położonych w 
dalszym sąsiedztwie w stosunku do przedmiotowego terenu, 

  kolorystyka projektowanego budynku stonowana z akcentami kolorystycznymi w miejscach ważnych 
kompozycyjnie, 

  projektowany Pawilon zachowawczy powinien być podpiwniczony, o prostej bryle na rzucie litery „T” 
jako obiekt 4 kondygnacyjny z dachem płaskim pod kątem zgodnym z MPZP miasta Pionki, 

 Obsługa komunikacyjna budynku będzie się odbywać z istniejącej sieci dróg wewnętrznych na terenie 
Szpitala. Miejsca postojowe należy doprojektować przed budynkiem oraz rozbudować istniejący par-
king 

  projektowany budynek jako obiekt piętrowy(czterokondygnacyjny) należy wyposażyć w klatki schodo-
we i windy osobowo/towarową dla komunikacji wszystkich poziomów budynku, 

  wejście/wejścia główne do budynku należy wyraźnie zaakcentować i oznaczyć, 
  wszystkie wejścia do projektowanego budynków z wiatrołapami i zabezpieczeniami przed opadami at-

mosferycznymi, 
  dopuszcza się zadaszenia podcieniami, 
 projektowane pomieszczania biurowe, socjalne, pomocnicze i sanitarno-higieniczne o wysokości użyt-

kowej min. 300 cm., 
  dojścia do projektowanego budynku oraz wejścia na poziom parteru w projektowanym budynku powin-

no zostać dostosowane do użytkowania dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. 
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  przegrody w nowoprojektowanym budynku powinny spełniać nowe wytyczne w zakresie ochrony 
cieplno-wilgotnościowej budynków, przegród zewnętrznych i ich złączy określone w warunkach tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i później-
sza realizacja robót budowlanych powinny uwzględnić wymagania odnośnie Współczynnika przenika-
nia ciepła U(max) = 0,90 [W/m²*K] obowiązujące obecnie i od 01.01.2021r. 

5.2.2. Wymagania konstrukcyjne. 

 Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego budynku: 
•  w technologii żelbetowej 
•  w technologii mieszanej łączącej klasyczną, monolityczną konstrukcję żelbetową z wypełnieniem mu-

rowanym, 
 O wyborze technologii w której zostanie zaprojektowany przedmiotowy budynek muszą decydować w 

sposób równorzędny czynniki ekonomiczne projektu i realizacji przedmiotowego budynku oraz obowiązu-
jące warunki techniczne dla budynków użyteczności publicznej, zgodnie z warunkami określonymi w roz-
porządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zm.) 

 Projektant - Wykonawca dokumentacji projektowej, przedstawi Zamawiającemu na etapie projektu kon-
cepcyjnego analizę ekonomiczną porównawczą kosztów realizacji przedmiotowego budynku w technologii 
klasycznej, mieszanej jw.  

 ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający na etapie zatwierdzania projektu koncepcyjnego 
przedmiotowego budynku po przeanalizowaniu przedstawionych przez Projektanta – Wykonawcę doku-
mentacji projektowej, wariantowych propozycjach koncepcyjnych przedmiotowego budynku wraz ze anali-
zą spodziewanych kosztów jego realizacji, 

 dla technologii klasycznej, murowanej lub w technologii mieszanej poszczególne elementy konstrukcji 
nośnej projektowanego budynku należy zaprojektować i wykonać: 
  ławy i stopy fundamentowe w konstrukcji żelbetowej, 
  stropy poszczególnych pięter w konstrukcji żelbetowej płyty monolitycznej, 
  wieńce w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, 
  nadproża prefabrykowane nad otworami okiennymi i drzwiowymi oraz nadproża w konstrukcji żelbe-

towej, 
  klatki schodowe wewnętrzne w konstrukcji żelbetowej, 
  szyby windowe w konstrukcji żelbetowej, 
  dach nad projektowanym budynkiem (bez względu na ilość projektowanych kondygnacji) płaski w for-

mie stropodachu zgodnie z kątem zgodnym z w/w Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

5.2.3. Wymagnia dot. instalacji sanitarnych. 

 W ramach prac przedprojektowych Zamawiający będzie oczekiwał od  Projektanta - Wykonawcy bran-
żowej dokumentacji projektowej w zakresie projektów instalacji sanitarnych, przygotowania analizy 
dotyczącej zasilenia projektowanego budynku w wodę do celów socjalno-bytowo-spożywczych z 
uwzględnieniem dostawy wody w do projektowanego budynku dla celów ppoż., 

 Zamawiający oczekuje zaprojektowania w ramach projektu instalacji sanitarnych przedmiotowego bu-
dynku, dla wszystkich projektowanych pomieszczeń projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacją 
wyposażoną w rekuperator zapewniający odzysk ciepła na poziomie powyżej 80%, 

 zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. zgodnie z wymaganiami przewidzianymi obowiązującymi prze-
pisami zawartymi w obowiązujących normach i rozporządzeniach, 

  w przypadku zastosowania hydrantów wewnętrznych, co Projektant – Wykonawca dokumentacji pro-
jektowej rozstrzygnie na etapie opracowania warunków ochrony ppoż. projektowanego budynku  

5.2.4. Wymagnia dot. instalacji elektrycznych. 

 w ramach prac przedprojektowych Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - Wykonawcy bran-
żowej dokumentacji projektowej w zakresie projektów instalacji elektrycznych, przygotowania analizy 
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dotyczącej podłączenie projektowanego budynku do sieci energetycznej zewnętrznej przy wykorzysta-
niu istniejącego na działce przyłącza energetycznego poprzez jego dostosowanie do potrzeb projekto-
wanego obiektu, czy też zachodzi konieczność zaprojektowania i wybudowania nowego przyłącza 
energetycznego do siec zewnętrznej dla projektowanego budynku, 

 jeśli przeprowadzona analiza wykaże konieczność budowy nowego przyłącza energetycznego do siec 
zewnętrznej dla projektowanego budynku, Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - Wykonawcy 
dokumentacji projektowej w zakresie projektów instalacji elektrycznych, przygotowania w ramach ni-
niejszego opracowania stosownej dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu nowego przyłą-
cza energetycznego dla projektowanego budynku, 

 Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - Wykonawcy branżowej dokumentacji projektowej w 
zakresie projektów instalacji elektrycznych, aby wszystkie projektowane pomieszczenia biurowe i 
związane z podstawowa funkcja projektowanego budynku były wyposażone w instalacje elektryczne 
zgodne z obowiązującymi przepisami i Normami. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych rozwiązań, instalacji (np. wody szarej,  fotowoltaiki, 
zakresu kontroli dostępu). 
 

5.2.5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne i wewnętrzne projektowanego budynkach muszą umożliwiać 
dostęp i poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach inwalidzkich w pełnym zakresie 
projektowanej funkcji przedmiotowego budynku, 

 posadowienie posadzki parteru w projektowanym budynku ponad otaczający teren oraz rozwiązania 
funkcjonalne i architektoniczne powinny umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, po-
ruszającym się na wózkach inwalidzkich z poziomu terenu na poziom parteru projektowanego budynku, 

  program parkingowy dla projektowanego budynku powinien przewidywać w odpowiedniej ilości wy-
dzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 

  projektowane windy wewnętrzne powinny zapewniać właściwy transport pomiędzy poziomami w pro-
jektowanym budynku dla przedmiotów i osób w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, 

  ostateczny wybór przedmiotowej windy do projektowanego budynku będzie dokonany po uzgodnieniu i 
akceptacji Zamawiającego. 
 

5.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu. 

 

 dojazd istniejącym wjazdem od ul. Niepodległości. Poza tym w obrębie budynku konieczna będzie do-
budowa stanowisk postojowych (rozbudowa obecnego parkingu). 

 należy zaprojektować od nowa Istniejący parking jako utwardzony (płyty ażurowe), co wymagało będzie 
odpowiednich formalności.  

 Budynek należy zlokalizować zgodnie zapisami MPZP m. Pionki. 
 należy przygotować i wykonać nawierzchnię wewnętrznych ciągów pieszych i dróg kołowych, 
 dojścia i dojazdy do projektowanego budynku należy zaprojektować jako utwardzone, 
 należy zaprojektować maksymalną możliwą i wymaganą obowiązującym wskaźnikami parkingowymi w 

MPZP ilość miejsc parkingowych na terenie przedmiotowej działki, 
 należy przygotować i wykonać oznakowanie pionowe i poziome ciągów pieszych i dróg kołowych, 

miejsc postojowych, 
  należy zaprojektować i urządzić zieleń, przy doborze roślin należy kierować się lokalizacją przedmio-

towej działki i zielenią występującą na pozostałym terenie działki, 
 należy zaprojektować i wykonać urządzenia małej architektury takie jak: stojaki na rowery, kosze na 

śmieci, ławki, itp. 
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 rozwiązania techniczne przedmiotowego terenu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonaw-
cą dokumentacji projektowej w ramach uzgodnień przedprojektowych, 

 

5.2.7. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostawy mediów. 

 zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej na działce 
 odprowadzenie ścieków – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej na działce 
 odprowadzenie wody deszczowej – do istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanej na działce 
 zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego usytuowanego na 

działce 
 zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego przyłącza cieplnego usytuowanego na działce  

 

Zamawiający zastrzega sobie, ze do wszelkich ustaleń oraz procedur formalnych związanych z uzyskaniem w/w 
dostaw mediów i spełnieniem wszelkich warunków w zakresie istniejącej infrastruktury technicznej wraz z za-
projektowaniem przyłączy do projektowanego budynku dla poszczególnych mediów zobowiązany będzie Pro-
jektant – Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowego Pawilonu zachowawczego. 
Projekty nowych przyłączy, sieci i inwestycji liniowych sporządzonych na aktualnej mapie sytuacyjno-

wysokościowej należy skoordynować w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pionkach. 

 

 

 
 

5.3. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Gliwice, październik 2020 r. 

 

mgr. inż. arch. Jolanta Nowak 

upr. 176/SWOKK/2013 
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II. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA. 

6. Wizualizacje. 

 

widok od strony parkingu 
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7. Spis rysunków. 

L.P. Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

2. A-01 RZUT POZIOM -1. INWENTARYZACJA 1:100 

3. A-02 RZUT PARTERU. INWENTARYZACJA 1:100 

4. A-03 RZUT PIĘTRO 1. INWENTARYZACJA 1:100 

5. A-04 RZUT PODDASZA. INWENTARYZACJA 1:100 

6. A-05 RZUT DACHU. INWENTARYZACJA 1:100 

7. A-06 OBRYS BUDYNKÓW SZPITALA  

Etap I +etap II, III 

1:200 

8. A-07 RZUT PIWNICY (poziom -1) 1:100 

9. A-08 RZUT PARTERU (poziom 0) 1:100 

10. A-09 RZUT 1 PIĘTRA (poziom +1) 1:100 

11. A-10 RZUT 2 PIĘTRA (poziom +2) 1:100 

12. A-11 RZUT DACHU 1:100 

13. A-12 UPROSZCZONY PRZEKRÓJ WYSOKOŚCIOWY pomiędzy poszcze-

gólnymi budynkami – koncepcja ETAP III 

- 

14. A-13 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – elewacja nr 1 1:100 

15. A-14 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – elewacja nr2 1:100 

16. A-15 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – elewacja nr 5 1:100 

17. A-16 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – elewacja nr 6 1:100 

 


