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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

Nazwa zamówienia: 

 
Opracowanie wielobranżowego projektu  

budowlano-wykonawczego obiektu w ramach zadania 
pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej  

(Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)”  
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  

i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji 
inwestycji 

 

 
Adres: 

38-500 Sanok , ul. Mickiewicza 21, 
Działka nr  62/11    

 
ZAKRES ROBÓT:  
71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

Autorzy opracowania: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im . Jana Grodka  w Sanoku 
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1. Program funkcjonalno - użytkowy: 

 

1.1. Lokalizacja 
 
Nieruchomość gruntowa (działka gruntu nr 62/11) położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, 
w gminie Sanok-Miasto, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Mickiewicza. Nieruchomość znajduje się w centralnej części 
miasta Sanoka a w strefie zewnętrznej dzielnicy Śródmieście. Sanok- (pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) - 
miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie 
Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy. 
Jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem 
chemicznym, elektromaszynowym.  
 
 

1.2. Opis działki/gruntu nr 62/11 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów    
 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w sposób 

następujący: 

 

Województwo: podkarpackie 

Powiat: sanocki 

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M. 

Obręb: nr 0001 Śródmieście 

Właściciel: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im . Jana Grodka  w Sanoku 

siedziba: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21  

I.p. 
Nr 
działki 

Położenie 
Oznaczenie 

użytku 
Opis użytku Pow. [ha] Nr Kw 

1. 62/11 Sanok Tr Tereny różne 0,4481 KS1S/00078091/1 

 Razem powierzchnia:  0,4481  

 

Dla nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sanok (działki nr 62/11) Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1 S/00078091/1. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej 

właścicielem nieruchomości jest: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im . Jana Grodka  w Sanoku z udziałem 1/1. 

 

1.3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

   

Gmina Miasta Sanoka zaświadcza, że dla działki o nr ew. 62/11 położonej w miejscowości Sanok, Gmina Miasta 

Sanoka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą 

nr XIII/102/15 z dn. 27 października 2015r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dn. 1 

grudnia 2015 poz. 3402 i działka nr 62/11 z obrębu Śródmieście położona jest w obszarze oznaczonym, zgodnie  

z załącznikiem graficznym symbolem 1U2. Zaświadczenie stanowi załącznik do opracowania. 

 

1.4. Opis stanu istniejącego 
 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Sanok, obręb 0001-Śródmieście, gm. Sanok-M, pow. sanocki, woj. 
podkarpackie, leży u zbiegu ulic Mickiewicza i Żwirki i Wigury. Dojazd ulicą Żwirki i Wigury o  nawierzchni asfaltowej W 
pobliżu występuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna i handlowo-usługowa. Teren płaski, kształt prostokątny. Działka 
w całości ogrodzona ogrodzeniem trwałym . Od strony ul. Mickiewicza ogrodzenie wykonane z przęseł stalowych 
rozmieszczonych pomiędzy murowanymi słupkami długość ogrodzenia około 32 mb stan techniczny słaby. Wzdłuż ul. 
Żwirki i Wigury ogrodzenie wykonane z siatki drucianej rozpiętej pomiędzy żelbetowymi słupkami, długość około 115 
mb. Stan techniczny ogrodzenia zły. Z pozostałych stron ogrodzenie wykonano z siatki stalowej powlekanej rozpiętej 
pomiędzy stalowymi słupkami osadzonymi w stopach betonowych długość około 140 mb i wysokości 1,20 m. stan 
techniczny ogrodzenia słaby. Ponadto działka w części zabudowana jest pozostałością asfaltowej bieżni 
lekkoatletycznej - stan techniczny bardzo zły, stopień zużycia technicznego 90%. Działka zabudowana jest 
infrastrukturą podziemną: 
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1.Kanałem ciepłowniczym ułożonym w zachodniej części działki długości około 60 mb. 
2.Rurociągiem kanalizacji sanitarnej ksB300 ułożonym po przekątnej działki ze wschodu na zachód, 
3.Rurociągiem kanalizacji sanitarnej ksB200 ułożonym od strony południowej w kierunku północnym do istniejącej 
jednej ze studni kanalizacyjnej. 
4.Studniami kanalizacyjnymi szt. 4. 
Zabudowa podziemna instalacjami uzbrojenia ,bardzo ogranicza możliwości zabudowy, ograniczenie na poziomie 50% 
powierzchni gruntu. Budowa obiektu kubaturowego wymaga przełożenia instalacji podziemnej kanalizacyjnej Uzbrojenie 
gruntu działki przyjmuje się jako pełne. Teren przeznaczony pod budowę przedmiotowego budynku jest wolny od 
zabudowy budynkami. Teren jest płaski, lekko wyniesiony ponad istniejący układ drogowy. 
 

1.5 Warunki zabudowy: 
 

1. Budynek wolnostojący tak 

2. Lokalizacja wg załącznika graficznego 

2. Ilość kondygnacji nadziemnych 
min 3 maksymalna zgodnie  
z miejscowym planem 
zagospodarowania 

3. Podpiwniczenie  

tak - pod częścią budynku 
pomieszczenia techniczne 
(uzależnione od badań 
gruntowych) 

4. Wysokość budynku  
maksymalna zgodnie z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 

5. Kształt dachu 
nie określa się, zgodnie z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 

6. Obsługa komunikacyjna 

w oparciu o istniejący układ 
komunikacyjny należy 
wykonać projekt budowlany, 
budowy zjazdu publicznego  
z drogi miejskiej nr działki 92 - 
ul. Żwirki i Wigury na działkę nr 
62/11 

7. Zaopatrzenie w media 
w oparciu o istniejące sieci  
i przyłącza  

 

 
1.6 Zaopatrzenie w media 
 
W oparciu o istniejące na działce (w sąsiedztwie) uzbrojenie terenu. Należy uzyskać warunki od odpowiednich instytucji 
tj. PGE, SPGK w Sanoku.      
 

1.7 Wytyczne z którymi powinni zapoznać się projektanci: 
 
„POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA  
Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI”  podręcznik opracowany do programu PO WER, Publikacja stanowi załącznik do 
opracowania. 
 

1.8 Opis planowanego zakresu rzeczowego projektu: 
 
Zakres projektu obejmuje budowę i wyposażenie nowoczesnego obiektu dydaktyczno - naukowego  pełniącego funkcję 
Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G przy ulicy Mickiewicza, (Uczelnia zakupiła działkę, która znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie campusu uczelni przy ulicy Mickiewicza.)  Obiekt będzie w głównej mierze przeznaczony do 
prowadzenia zajęć w Instytucie  Medycznym w ramach kierunków pielęgniarstwo , ratownictwo medyczne (i innych 
planowanych w przyszłości kierunków medycznych). W obiekcie będą znajdowały się aule, sale dydaktycznych, 
laboratoria i sale do symulacji medycznej oraz ok. 20 miejsc noclegowych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz 
uczestników szkoleń/konferencji. Realizacja projektu rozwiąże wiele problemów wewnętrznych uczelni, związanych  
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z poprawą warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, organizacji szkoleń i konferencji. Ponadto jednym  
z podstawowych zadań wspomagających proces kształcenia jest zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej dla 
studentów i kadry dydaktycznej. Umożliwi to zwiększenie naboru studentów z odległych stron kraju oraz pozyskanie 
nowej kadry dydaktycznej. 
 
Przedstawiona koncepcja została opracowana w oparciu o założenia programowe, definiujące podstawowe cele 
stawiane przed zamierzoną inwestycją i związane z wdrożeniem programu nowoczesnej dydaktyki obejmującej m.in.: 
 

a. prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach ćwiczeniowych 6-8 osobowych z użyciem nowoczesnych 
symulatorów i fantomow, 

b. prowadzenie zajęć audytoryjnych i wykładów w oparciu o nowoczesne formy prezentacji i wizualizacji z użyciem 
technik komputerowych,  

c. umożliwienie pracy własnej pracownikom oraz studentom w oparciu cyfrowe zasoby czytelni multimedialnej oraz 
specjalistyczne oprogramowanie pracowni komputerowych, 

  
W związku z zaawansowaniem technologicznym procesu dydaktycznego i towarzyszący temu wysoko specjalizowany 
sprzęt i pomoce naukowe przewiduje się objęcie całego budynku systemem kontroli dostępu w oparciu o: 
 

a. indywidualne karty pracownicze "system autoryzacji" (częściowo także studenckie w zakresie indywidualnej 
możliwości korzystania z pracowni poza zajęciami i dostępu do domu studenta), 

b. system monitoringu w postaci kamer pracujących z i bez oświetlenia z rejestracją obrazu i mo 
c. żliwością jego przechowywania oraz podglądem w czasie rzeczywistym w wyznaczonym punkcie budynku, 
d. system rejestracji obrazu i jego transmisji w czasie rzeczywistym z kamer rejestrujących przebieg ćwiczeń  

w poszczególnych salach z transmisją obrazu do wybranych pomieszczeń np. sali wykładowej, pomieszczeń 
debriefingu, sterowni. 

e. system elektronicznego programowania zajęć dydaktycznych i obciążenia sal, 
f. wprowadzenie tzw. znaczników elektronicznych na wartościowych urządzeniach, połączonych z systemem 

alarmowym i lokalizacyjnym, w celu utrudnienia kradzieży (niekontrolowanej zmiany lokalizacji), z rejestracją 
zdarzenia i przekazem informacji w czasie rzeczywistym o danym zdarzeniu do biura ochrony 
budynku/portierni. 

 
Opis techniczny planowanych sal 
 

I. Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale wysokiej wierności): 

  

1. Obszar przedszpitalny (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) zostanie podzielony na cześć zewnętrzną  

i wewnętrzną gdzie mają być odtworzone warunki środowiskowe.  

Plac przed budynkiem (bezpośrednio połączony z hangarem) gdzie studenci będą ćwiczyć na zewnątrz postępowanie 

z pacjentem w zakresie medycyny ratunkowej. W części zewnętrznej oraz wewnętrznej  przy użyciu wraku samochodu 
maja być prowadzone symulacje: 
• prawidłowego, bezpiecznego zachowania na miejscu wypadku, 
• technik wydobywania poszkodowanych z pojazdu, 
• zasad postepowania z poszkodowanym zakleszczonym w pojeździe, 
• prawidłowego postepowania z poszkodowanym w pojeździe, u którego doszło do zatrzymania krążenia, 
• technik wydobywania poszkodowanych spod pojazdu, 
• podejmowania decyzji o szybkim wydobyciu pacjenta. 
 

Metraż  40 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie na placu 6 - 10 

 

Ocieplany hangar/garaż z bezpośrednim wjazdem z zewnątrz w którym musi zmieścić się replika realnego ambulans  

z pełnym wyposażeniem (wg systemu Państwowego Ratownictwa Medyczne (PRM) w ramach którego wchodzą 

zespoły ratownictwa medycznego (ZRM): karetki typu S - specjalistyczne ) dodatkowo symulator osoby dorosłej 

dedykowany dla ratownictwa medycznego  z osprzętem oraz elementy rekwizytów niezbędnych do odwzorowania 

realnego zdarzenia np. wrak samochodu, fragment pokoju z łóżkiem, stołem i fotelem, kawałek ulicy, ścianka 

wspinaczkowa wewnętrzna do symulacji wypadków górskich  itp. W obszarze przedszpitalnym mają być symulowane 

zdarzenia, które mają miejsce w realnych warunkach np. wypadku drogowego lub innego wypadku. Kamery muszą 
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również być zainstalowane na ambulansie i w części hangaru w celu monitorowania postępu pracy ćwiczących poza 

karetką oraz na zewnątrz budynku. W ramach ćwiczeń/nauki  musi być możliwość zasymulowania udzielenia pierwszej 

pomocy ofierze wypadku (symulator osoby dorosłej) przeniesienie jej do karetki, tam udzielanie dalszej pomocy,  

a następnie przetransportowanie  pacjenta z karetki na SOR. W związku z tym obszar przedszpitalny musi być 

połączony bezpośrednio lub szerokim łącznikiem/korytarzem z salą SOR.  Zajęcia wprowadzające oraz 

przeprowadzane po zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać się w sali debriefingu zlokalizowanej poza 

salą ambulansu. 

 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  95 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6 - 10 

 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną kontrolę działania 

symulatora, bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie i archiwizowanie danych 

oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. Należy zaprojektować podest lub podwyższenie, dla lepszej 

obserwacji osób ćwiczących.  

 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia     12 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 2 - 4 

 

Pomieszczenie do debriefingu umożliwiające  odtworzenie zapisanej sesji symulacyjnej i jej analizę ze studentami. 

(może być salą ćwiczeniową).      

    

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  25 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6 - 15 

 

Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie Liczba 

Zestaw symulacyjny ran  1 

Wrak samochodu  1 

Manekin ewakuacyjny – transportowy osoba dorosła  2 

Manekin ewakuacyjny – transportowy dziecko 2 

Plecak ratowniczy oraz drobny sprzęt (standard PSP-R1) 1 

Deska ortopedyczna ze stabilizatorami i kompletem pasów  1 

Nosze podbierakowe  1 

Zestaw szyn Kramera  2 

Kamizelka KED  1 
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Zestaw do segregacji rannych - Triage  2 

Symulator w ambulansie - zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący 
cechy ciała ludzkiego. System sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi 
oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem 

1 

Symulator ambulansu - karetka z wyposażeniem, konstrukcja bazująca na replice Ambulansu np. na bazie 
Mercedesa Sprintera - konstrukcja stacjonarna nie będącą środkiem transportu – karetka typu S z pełnym 
wyposażeniem. Symulator musi posiadać możliwość przetransportowania na zewnątrz budynku – jednak 
będzie pozbawiony możliwości samodzielnego poruszania. 

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer i 
monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, 
bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem.  

1 

Zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki (np. 
ulica, mieszkanie) oraz różnych warunków środowiskowych np. zadymienie, słaba widoczność, hałas itp. 

1 kpl 

 
2. Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego musi być połączona bezpośrednio lub szerokim łącznikiem/korytarzem  

z obszarem przedszpitalnym aby można było zasymulować w ramach ćwiczeń/nauki  przetransportowanie  pacjenta  

z karetki na SOR oraz odebranie porodu. Wyposażenie to symulator osoby dorosłej i pediatryczny oraz kobiety rodzącej 

i noworodka dedykowany dla Ratownictwa Medycznego. Stanowiska będą oddzielone parawanami przesuwnymi lub 

przestawnymi. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać 

się w sali debriefingu. 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  80 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6 - 10 

 
Pomieszczenie kontrolne – sterownia umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną kontrolę działania 

symulatora, bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie i archiwizowanie danych 

oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. Należy zaprojektować podest lub podwyższenie, dla lepszej 

obserwacji osób ćwiczących. 

 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia     12 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 2 - 4 

 

Pomieszczenie do debriefingu umożliwiające  odtworzenie zapisanej sesji symulacyjnej i jej analizę ze studentami 

(może być salą ćwiczeniową).   

     

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  25 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6 - 15 

 



 

 

 7 

Zestawienie wyposażenia 

 

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany bezprzewodowy symulator pacjenta (dorosłego), system sterowania, rejestracji 
audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem 

1 

Zaawansowany bezprzewodowy symulator pacjenta (dziecka), system sterowania, rejestracji audio-
video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem,  

1 

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka 1 

Symulator USG współpracujący z symulatorem  1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z możliwością stymulacji przezskórnej 1 

Lampa zabiegowa nad łóżkowa 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 kpl 

Respirator transportowy 1 

Aparat EKG 1 

Aparat KTG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Łóżko do intensywnej terapii  1 

Łóżko elektryczne dziecięce 1 

Łóżko porodowe 1 

Łóżko dla noworodka 1 

Inkubator otwarty  1 

Aparat do szybkich przetoczeń płynów  1 

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta i ogrzewania płynów infuzyjnych - dwa w jednym 1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer 
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów 

1 kpl 
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instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

 
Współistnienie obszaru przedszpitalnego oraz SOR ma umożliwiać przeprowadzenie w czasie trwania jednych zajęć 
scenariuszy od miejsca zdarzenia do wstępnej stabilizacji pacjenta w SOR. Podział grupy studenckiej na zespoły 
działające w obszarze przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym ma stwarzać niepowtarzalną możliwość wykształcenia 
umiejętności kompetentnego przekazania pacjenta. Poza tym taka konfiguracja centrum symulacji umożliwi 
prowadzenie zajęć nie tylko z zakresu zaawansowanych czynności podtrzymujących życie, ale także z zakresu 
pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo będzie możliwe łączenie grup studenckich z różnych 
kierunków: ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa w celu przeprowadzenia ćwiczeń dotyczących pracy w zespołach  
i współpracy pomiędzy zespołami. 
 

3. Sala Opieki Pielęgniarskiej (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sala Opieki Pielęgniarskiej – planuje się ją podzielić na trzy pomieszczenia, aby można było prowadzić zajęcia 

symulacyjne jednocześnie dla trzech 6-cio osobowych grup studentów. Sale będą wyposażane w następujące 

stanowiska: symulator pacjenta dorosłego, symulator dziecka   i  symulator niemowlęcia. Symulatory będą obsługiwane 

prze trzy jednostki sterujące. Pomieszczenie kontrolne będzie składać się z trzech sterowni z odrębnymi jednostkami 

sterowniczymi. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać 

się w salach debriefingu.  

Liczba pomieszczeń  3 

Metraż pomieszczenia  30 m2 

Metraż łącznie 90 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6 - 8 

 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną kontrolę działania 

symulatora, bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie i archiwizowanie danych 

oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. Należy zaprojektować podest lub podwyższenie, dla lepszej 

obserwacji osób ćwiczących. 

 

Liczba pomieszczeń  3 

Metraż pomieszczenia     12 m2 

Metraż łącznie 36 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 2- 4 

 

Pomieszczenie do debriefingu umożliwiające  odtworzenie zapisanej sesji symulacyjnej i jej analizę ze studentami.     

 

Liczba pomieszczeń  3 

Metraż pomieszczenia  25 m2 

Metraż łącznie 75 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6 - 15 

 

Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie (sala 1) Liczba 

Zaawansowany bezprzewodowy symulator pacjenta (dorosłego), system sterowania, rejestracji 
audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem 

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego- sterowni 1 
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Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z funkcją AED 1 

Lampa zabiegowa nad łóżkowa 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Respirator 1 

Aparat EKG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Łóżko do intensywnej terapii  1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Wyposażenie (sala 2) Liczba 

Zaawansowany bezprzewodowy symulator pacjenta (dziecka), system sterowania, rejestracji audio-
video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem,  

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z funkcją AED 1 

Lampa zabiegowa nad łóżkowa 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Respirator  1 

Aparat EKG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 
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Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Łóżko do intensywnej terapii dla dziecka 1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer 
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Wyposażenie (sala 3) Liczba 

Zaawansowany bezprzewodowy symulator pacjenta (niemowlęcia), system sterowania, rejestracji 
audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem,  

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z funkcją AED 1 

Inkubator otwarty 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Respirator  1 

Aparat EKG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer 
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

 
4. Sale egzaminu OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION) - przewidziano 3 sale 

(Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sale przeznaczone do organizacji egzaminów OSCE, zamiennie będą służyć, jako sale do ćwiczenia z tzw. pacjentami 
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standaryzowanymi oraz do nauki resuscytacji. W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla 

studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Odprawy będą odbywać się w sali debriefingu. Należy 

zaprojektować pomieszczenie socjalne i sanitarne dla standaryzowanych pacjentów. 

Pracownie do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, polegającego na ocenie umiejętności w szeregu stacji, przez 

obserwatora według wystandaryzowanego schematu dla każdej stacji. Najczęściej ocenia się 10 umiejętności w 10 

stacjach przy zastosowaniu prostych trenażerów, skomputeryzowanych symulatorów pacjenta, z zadanym 

scenariuszem klinicznym lub epizodem wypadku. 

Liczba pomieszczeń  5 

Metraż pomieszczenia    3 x 20 m2, 1 x 5 m2, 1 x 8 m2 

Metraż łącznie 73 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6-7  

 
Pomieszczenie kontrolne – sterownia (będzie obejmować 3 sale do egzaminu OSCE) umożliwiająca osobom 

prowadzącym bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie 2 sale, 1 sala system kamer), 

nagrywanie i archiwizowanie danych oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. Należy zaprojektować podest 

lub podwyższenie, dla lepszej obserwacji osób ćwiczących. 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia     20 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 2 - 5 

 

Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie  Liczba 

Kozetka lekarska z taboretem 3 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem demonstracyjnym 3 

Lampa zabiegowa 3 

Zestaw mebli medycznych 3 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 3 

Zestaw wyposażenia biurowego 3 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. W 
pełni wyposażone stanowisko sterowania umożliwiające osobom prowadzącym sesję komunikacje  
i nadzór nad studentem lub osobą egzaminowaną. UWAGA - wspólna sterowania dla 3 sal 
egzaminu OSCE - pomieszczenie nadzoru wizyjnego i dźwiękowego, bez bezpośredniego kontaktu 
nad studentem do jednej  sali (bezpośrednia obserwacja ćwiczących, będzie odbywać się poprzez 
system kamer z wyświetlanym on-line obrazem na monitorach LCD/LED pokazującym obraz  
z kamer), dwie pozostałe bezpośredni kontakt przez tzw. lustro weneckie. 

 
 
 

3 kpl 

 

II. Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale niskiej wierności): 
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1. Sala symulacji z zakresu ALS* (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sala symulacji z zakresu ALS przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego  

z przeznaczeniem na 3 grupy studentów (6-osobowe grupy  + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na Sali będzie 
przebywać 18 studentów i 3 prowadzących. 
 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  70 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 21 

 
Pomieszczenie kontrolne – sterownia umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną, bezpośrednią 

obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie i archiwizowanie danych oraz dwukierunkową i 
komunikację z ćwiczącymi lub egzaminowanymi. Należy zaprojektować podest lub podwyższenie, dla lepszej 
obserwacji osób ćwiczących. 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia     12 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 2 - 4 

 
*ALS - (Advanced Life Support), zaawansowane podtrzymywanie czynności życiowych - polega na udzielaniu 
pacjentowi zaawansowanej pomocy z zastosowaniem metod inwazyjnych, zabiegowym udrożnieniu dróg oddechowych, 
dożylnej podaży płynów i leków, monitorowaniu pracy serca, zastosowaniu defibrylacji, kardiowersji i przezskórnej 
stymulacji rytmu serca. 

Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom ALS dorosłego wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę 
parametrów fantoma, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy monitoring, ocenę 
poprawności i zapis wykonywanych czynności 

1 

Zaawansowany fantom PALS dziecka wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę 
parametrów fantoma, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy monitoring, ocenę 
poprawności i zapis wykonywanych czynności 

1 

Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową 
kontrolę parametrów fantoma, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy monitoring, 
ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności 

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego- sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Plecak ratowniczy oraz drobny sprzęt (standard PSP-R1 + intubacja) 1 

Defibrylator manualny  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer 
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 
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2. Sala symulacji z zakresu BLS* (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sala symulacji z zakresu BLS przeznaczona dla studentów Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa  

z przeznaczeniem na 2 grup studentów (6-osobowe grupy + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na Sali będzie 
przebywać 12 studentów i 2 prowadzących. Stanowiska będą oddzielone parawanami przesuwnymi lub przestawnymi. 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  50 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 14 

 
*BLS (Basic Life Support), zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych 
polega na udzielaniu pacjentowi pierwszej pomocy metodami nieinwazyjnymi, podaży tlenu za pomocą masek i kaniuli, 
wstępnym zaopatrzeniu (np. unieruchamianiu kończyn, bandażowaniu) oraz ocenie podstawowych czynności 
życiowych. 

Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie Liczba 

Fantom BLS dorosłego wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji 4 

Fantom BLS dziecka wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji 4 

Fantom BLS niemowlęcia wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji 4 

Defibrylator treningowy AED 2 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

 
3. Pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 
Zajęcia ćwiczeniowe z pielęgniarstwa odbywać się będą w czterech pracowniach  umiejętności pielęgniarskich. 
Struktura architektoniczna pomieszczeń dostosowana będzie do potrzeb nauczania w zawodzie pielęgniarki i składać 
się będzie z pokoju dla pacjentów oraz z pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego. Pracownie umiejętności będą 
przeznaczone dla maksymalnie trzech grup ćwiczeniowych (grupa do 6 studentów + 1 prowadzący) wyposażona będzie 
w sprzęt umożliwiający równoczesne ćwiczenie na minimum 3 stanowiskach. Pomieszczenia pracowni zapewnią 
możliwość kształcenia umiejętności pielęgnowania dorosłego i dziecka w warunkach szpitalnych. Wyposażenie 
pracowni umiejętności pielęgniarskich zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Pielęgniarek 
i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich. Urządzenie i wyposażenie 
pracowni pielęgniarskich zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych. 
 

A. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich 

 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  95 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 21 

 
Zestawienie wyposażenia  
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Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego 3 

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 kpl 

Stanowisko do iniekcji 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Lampa zabiegowa 1 

Trenażer - kończyny górnej do nauki nakłuć żylnych  1 

Trenażer -  do nauki iniekcji domięśniowych. 1 

Trenażer -  do iniekcji podskórnych i śródskórnych 1 

Pulsoksymetr stacjonarny  1 

Zestaw do tlenoterapii 1 

Inhalator pneumatyczny szpitalny  1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej obejmujący m. innymi materace przeciwodleżynowe 
(minimum 1 aktywny i 1 pasywny), podkładkę do siedzenia, podkładkę pod plecy, podpórki 
kończyny górnej, i dolnej, ochraniacze na łokcie, stopy, wałki i kliny.  

  
 

3 kpl 

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów obejmujący m. innymi materace do przemieszania z 
łóżka na łóżko, rolki transportowe, podkłady poślizgowe, poduszki i podkładki do przemieszczania i 
obracania chorych, nosze, pasy i deski do przemieszczania pacjentów.  

   
1 kpl 

Nowoczesny wózek funkcyjny - lekowy (wszystko w zasięgu ręki) 1 

Waga lekarska  1 

Stolik zabiegowy 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Wózek do segregacji odpadów medycznych 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Łóżko szpitalne ortopedyczne 1 

Łóżko domowe  1 
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Aparat EKG 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Wózek inwalidzki 1 

Szafka przyłóżkowa  3 

Kozetka lekarskia 1 

Lampa bakteriobójcza  1 

Lampa Solux 1 

 
B. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - geriatryczna i opieki długoterminowej 

Sala zostanie zbudowana specjalnie na potrzeby nauki pielęgnacji i higieny pacjentów przy użyciu wózków 
prysznicowych i podnośników oraz łazienki dla niepełnosprawnych (prysznic, wanna umywalka i ubikacja). Sala 
powinna być bezpośrednio połączona z salą ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich. 
 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  35 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 14 

 
Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie Liczba 

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m. innymi mobilny system pielęgnacji 
pacjenta, wózek prysznicowy, wanna z wózkiem kąpielowym podnoszona do kąpieli, podnośnik    

1 kpl 

Fantom pacjenta geriatrycznego 1 

Symulator odczuć starszych rozmiar  L 1 

Wózek inwalidzki 1 

Fotel toaletowy 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Parawan 4 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Wózek transportowy z barierkami 1 

Nosze transportowe 1 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Balkonik 2- kołowy  1 

 
C. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - zabiegowa z intensywnym nadzorem pielęgniarskim 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  45 m2 
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Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 14 

 
Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny dziecka 1 

Zestaw modułów do oceny i pielęgnacji ran 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Wózek do segregacji odpadów medycznych 1 

Pulsoksymetr stacjonarny 1 

Ciśnieniomierz mobilny 2 

Ciśnieniomierz elektroniczny ręczny  2 

Ciśnieniomierz automatyczny elektroniczny stacjonarny ze stolikiem  1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Nowoczesny wózek funkcyjny - lekowy (wszystko w zasięgu ręki) 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Szafka przyłóżkowa  2 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Taborety  2 

Stoliki „Przyjaciel” 2 

Parawan 2 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Łóżko szpitalne dla dziecka 1 

Aparat EKG 1 

Inhalator ultradźwiękowy  1 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa   1 

Lampa bakteriobójcza  1 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Stoliki zabiegowe 2 
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D. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - pediatryczno-ginekologiczna  

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  65 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 14 

 
Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjno-ginekologiczny 1 

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny dziecka 1 

Łóżko szpitalne dla dziecka 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny  rocznego dziecka 1 

Fantom niemowlęcia przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego  
zakresu czynności pielęgnacyjnych 

1 

Fantom noworodka przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego  
zakresu czynności pielęgnacyjnych (chłopiec i dziewczynka) 

1 

Fantom  położniczy  1 

Fantom wcześniaka 1 

Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych  1 

Model macierzyński do oceny ASP oraz badania chwytami Leopolda  1 

Stanowiska do pielęgnacji noworodków i niemowlaków wyposażone w szafkę  
z wanienką + szafkę z przewijakiem + szafkę z umywalka + zestaw półek i promienniki 
podczerwieni 

1 

Fotel ginekologiczny 1 

Stolik zabiegowy do pielęgnacji i badań noworodków z szafką i szufladą pod wagę na podstawie 
przejezdnej 

2 

Waga niemowlęca 2 

Wózek do segregacji odpadów medycznych 1 

Lampa do fototerapii noworodków wolnostojąca 1 

Inhalator dla dzieci 1 

Aparat KTG 1 

Detektor tętna płodu UDT 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Nowoczesny wózek funkcyjny - lekowy (wszystko w zasięgu ręki) 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 
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Zestaw mebli medycznych 1 

Szafka przyłóżkowa  2 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Stoliki zabiegowe 2 

Taborety  2 

Parawan 2 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Łóżeczko niemowlęce 2 

Łóżeczko dla noworodków 2 

Inkubator zamknięty stacjonarny przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem 1 

 
4. Pracowania nauki umiejętności technicznych (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sala do nauki umiejętności technicznych i badań fizykalnych - planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla 
studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Sala planowane z przeznaczeniem na 2 grupy studentów (6-
osobowe grupy studentów + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na sali będzie przebywać 12 studentów i 2 
prowadzących. Jednoczasowo na trenażerze pracować będzie nie więcej niż 3 studentów chyba, że dana procedura 
medyczna wymagać będzie uczestnictwa większej liczby osób.  
 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia  70 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7- 14 

 
Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie Liczba 

Stanowisko robocze / stoliki kpl 12 

Trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły 2 

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko 2 

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę 2 

Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe 2 

Trenażer - dostępy do szpikowe 2 

Trenażer - iniekcje domięśniowe 2 

Trenażer - iniekcje podskórne, śródskórne 2 

Trenażer - cewnikowanie pęcherza moczowego wymienny (cewnikowanie kobiety i mężczyzny) 2 
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Trenażer - do nauki szycia ran z zestawem narzędzi chirurgicznych 2 

Trenażer - badanie gruczołu piersiowego kobiet 2 

Trenażer - ocena zjawisk osłuchowych  
- osłuchowy trenażer osoby dorosłej, 
- osłuchowy trenażer dziecka, 

2 kpl  

Trenażer - badanie ucha 1 

Trenażer - badanie oka 1 

Trenażer – konikotomia 2 

Trenażer - badanie ginekologiczne 2 

Trenażer  - do  nauki defibrylacji AED 2 

Symulator bandażowania kikutów kk. dolnych i górnych 2 

Model do nauki opatrywania 2 

Fantom - ramie do pomiaru ciśnienia 2 

Trenażer - badanie prostaty i per rectum 1 

Trenażer - do badania jader 1 

Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka 1 

Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego 1 

Fantom wcześniaka 1 

Model do wykonywania zabiegów dorektalnych 1 

Model do pielęgnacji stomii 2 

Model do pielęgnacji przetok  1 

Model do pielęgnacji ran  2 

Model do pielęgnacji ran odleżynowych 2 

Model  do  zakładania zgłębnika u dorosłego i dziecka  2 

Symulator Badania Fizykalnego „Physiko”. 2 

Zestaw pozoracji wad wrodzonych niemowlaka 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 
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5. Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego (Centrum Symulacji 

Medycznej, Budynek G) 

Dwie sale do nauki medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego. W salach planowane będą zajęcia 
dydaktyczne przeznaczona dla studentów Ratownictwa Medycznego. Sale planowane z przeznaczeniem na 1 grupę 
studentów (maksymalnie 8-osobowe grupy  + 1 osoba prowadząca zajęcia). 
 

Liczba pomieszczeń  2 

Metraż pomieszczenia     50 m2 

Metraż łącznie 100 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 6-9  

 
Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw do: założenia i zmiany opatrunku, zgłębnikowania żołądka, płukania żołądka, cewnikowania 
pęcherza moczowego, toalety jamy ustnej, wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych, dożylnych, 
pobierania krwi żylnej, kaniulacji żył obwodowych, kroplowego wlewu dożylnego, nakłuwania jamy 
opłucnowej, intubacji dotchawiczej, konikopunkcji, 

2 

Plecak (standard PSP R-1)  2 

Deska ortopedyczna ze stabilizatorami i kompletem pasów  4 

Nosze podbierakowe  2 

Zestaw szyn Kramera  2 

Kamizelka KED  2 

Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych  30 

Kołnierz ortopedyczny dla dzieci 3 30 

Zestaw do segregacji rannych - Triage  2 

Plecak ratowniczy W IV 2 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami  1  

Łóżko szpitalne - mobilne 1 

Zestawy do tlenoterapii 2 

Monitor do monitorowania czynności życiowych 1 

Zestaw PediPac 2 

Fantom anatomiczny człowieka dorosłego 2 

Fantom anatomiczne dziecka i niemowlęcia 2 

Fantom do intubacji dorosłego i dziecka 2 

Fantom do intubacji niemowlęcia, 2 
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Fantomy do intubacji noworodka 2 

Fantom do nauki konikopunkcji 2 

Zestaw treningowy do wkłuć do szpikowych 2 

Fantom do nakłucia jamy opłucnowej 2 

Fantom do cewnikowania 2 

Fantom do iniekcji podskórnych i domięśniowych 2 

Fantomy do wkłuć dożylnych 2 

Fantom do wlewu dożylnego 2 

Symulator ran i urazów 2 

Fantom do resuscytacji podstawowej osoby dorosłej i dziecka 2 

Fantom do resuscytacji zaawansowanej osoby dorosłej i dziecka 2 

Fantom do stymulacji/kardiowersja 2 

Fantom urazowy 2 

Zestaw mebli medycznych  2 

Parawan  4 

Szafka przyłóżkowa  2 

Stolik zabiegowy 2 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 2 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 2 

Zestaw wyposażenia biurowego 2 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

2 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Kozetka lekarska 2 

Ssak próżniowy lub elektryczny 2 

Defibrylator 2 

Łóżko szpitalne - mobilne 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa   1 

 

6. Pracownia anatomii i fizjologii  (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Pracownia wyposażona będzie w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem  do nauki anatomii. Program został 

stworzony na podstawie rzeczywistej ludzkiej anatomii, przeznaczony jest dla edukacji medycznej. Zapewnia on 

studentom zintegrowane i kompleksowe środowisko edukacji anatomicznej. Program pomaga zrozumieć 
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skomplikowaną, trójwymiarową strukturę ludzkiego ciała, dzięki korelacji widoku 3D i przekrojami MPR ponad 2000 

struktur anatomicznych. Ułatwia studentom poznanie budowy i rozmieszczenia poszczególnych narządów. Ponadto 

sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne do anatomii, które posiada uczelnia w swoich zasobach tj. tablice 

anatomiczne, ryciny, modele anatomiczne z tworzyw sztucznych. Urządzenie i wyposażenie pracowni ma zapewnić 

warunki do realizacji efektów kształcenia z przedmiotów anatomia i fizjologia. 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia    60 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 15-21 

 
Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw komputerowy dla studentów  20 

Zestaw komputerowy dla nauczyciela  1 

Monitor interaktywny 65" 1 

Oprogramowanie do nauki anatomii wersja 3D - licencja 1 

Oprogramowanie do nauki anatomii wersja 2D - licencja 5 

Komplet mebli i krzesełek 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, system nagłośnienia, wyświetlanie materiałów instruktażowych, z 
bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Tablic anatomiczne  1 kpl 

Ryciny  1 kpl 

Modele anatomiczne z tworzyw sztucznych  1 kpl 

 
7. Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania (Centrum Symulacji 

Medycznej, Budynek G) 

W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, 

bądź prowadzenia symulacji wirtualnego pacjenta. Pracownia będzie wyposażana w oprogramowanie umożliwiające 

ćwiczenia praktyczne (wirtualni pacjenci, analiza przypadków, specjalistyczne oprogramowanie do dydaktyki 

medycznej, dostęp do baz medycznych i czasopism pełnotekstowych, materiały e-learningowe, możliwość prowadzenia 

testów itp.) Sala planowana z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 10-osobowe grupy  + 1 osoba 

prowadząca zajęcia). 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia    35 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 7-11 

 
Zestawienie wyposażenia  
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Wyposażenie  Liczba 

Zestaw komputerowy dla studentów  10 

Zestaw komputerowy dla nauczyciela  1 

Monitor interaktywny 65" 1 

Komplet mebli i krzesełek 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer  
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów,  wyświetlanie materiałów 
instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

 

III. Pozostałe pracownie: 

1. Pracownia biochemii i mikrobiologii (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Sala do nauki biochemii i mikrobiologii. Powinna składać się z sali lekcyjnej, pracowni analiz instrumentalnych  

i zaplecza. W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Sale planowane  

z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 20-osobowej grupy  + 1 osoba prowadząca zajęcia). Ponadto 

sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, które posiada uczelnia w swoich zasobach. Przy sali należy 

zaprojektować specjalne pomieszczenie/zaplecze do magazynowania sprzętu laboratoryjnego, substancji chemicznych 

i ich mieszanin oraz do przygotowywania preparatów. Należy przewidzieć instalację 5 rodzajów gazów technicznych 

oraz instalację wody destylowanej.     

Liczba pomieszczeń  3 

Metraż pomieszczenia  1x 60 m2, 1x 30 m2, 1x 10 m2 

Metraż łącznie 100 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 15-21 

 

Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw mebli laboratoryjnych dla studentów (z doprowadzeniem gazu i wody destylowanej) 20 

Zestaw mebli laboratoryjnych dla nauczyciela (z doprowadzeniem gazu i wody destylowanej) 1 

Dygestorium dwustanowiskowe z wyposażeniem i odprowadzeniem spalin 1 

Sprzęt laboratoryjny (zestaw szkła laboratorynego, pehametry, konduktometr, pipety automatyczne, 
wagi analityczne). 

1 kpl 

Komplet mebli i krzesełek 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, projektor multimedialny, system nagłośnienia, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 
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Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Autoklaw laboratoryjny  1  

Komora laminarna 1  

Wirówka analityczna  1 

Mikroskop dwuokularowy  5 

Mikroskop z przystawką umożliwiającą przenoszenie obrazu na ekran 1 

Dygestorium do pracowni analiz instrumentalnych 1 

Utrwalone preparaty mikroskopowe bakterii, grzybów, riketsji i pasożytów 1 kpl 

Foldery, broszury, ulotki wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, 1 kpl 

Tablice poglądowe: pierwotniaki pasożytnicze, płazińce, obleńce, stawonogi, bakterie i grzyby 
chorobotwórcze. 

1 kpl 

Schematy: drogi szerzenia zakażeń, mechanizm zakażenia, odczyn aglutynacji, precypitacji, 
Coombsa, wiązania dopełniacza 

1 kpl 

 
2. Sale ćwiczeniowe/seminaryjne  (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Planuje się 3 sale ćwiczeniowo/seminaryjne, dwie maksymalnie na grupę 40-stu studentów i wykładowcę, jedna 

maksymalnie na grupę 50-ciu studentów i wykładowcę. Sale zostaną wyposażone dodatkowo w zestawy wyposażenia 

prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system 

nagłośnienia. 

Liczba pomieszczeń  3 

Metraż pomieszczenia  2x 50 m2, 1x 60 m2 

Metraż łącznie 160 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 130 

 

Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw krzesełek i stolików 90 

Zestaw wyposażenia biurowego 3 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, projektor multimedialny, system nagłośnienia, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

3 kpl 

 
3. Sale audytoryjne do przeprowadzenia wykładów  (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Planuje się 3 sale audytoryjne na maksymalnie grupę 100-tu studentów lub jedną salę na maksymalnie 300 osób   

z opcją podziału przestrzeni na 3 mniejsze pomieszczenia. Sale zostaną wyposażone dodatkowo w zestawy 

wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system 

nagłośnienia. 

 

Liczba pomieszczeń  1 lub 3 

Metraż pomieszczenia  3 x 100 m2 lub 1x 320 m2 

Metraż łącznie 300m2 lub 320 m2 



 

 

 25 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 300 

 

Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Komplet mebli audytoryjnych ( katedra i mównica)  3 

Zestawy krzesełek audytoryjnych 300 

Zestaw wyposażenia biurowego 3 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, projektor multimedialny, system nagłośnienia, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

3 

 
4. Czytelnia multimedialna   (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Dzięki czytelni multimedialnej studenci będą mieć wygodny dostęp do Internetu oraz zasobów cyfrowych nauki i uczelni. 

Liczba pomieszczeń  1 

Metraż pomieszczenia    35 m2 

Liczba osób przebywających równocześnie w pomieszczeniu 20 

 

Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Zestawy komputerowe 20 

Zestawy krzesełek i stolików 20 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

System monitoringu i dostępu do sprzętu komputerowego za pomocą legitymacji studenckiej 1 

 
5. Pomieszczenia techniczne i socjalno-biurowe (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

Planowany obiekt poza wymienionymi pomieszczeniami służącymi celom dydaktycznym będzie wyposażony  

w niezbędne pomieszczenia techniczne tj. pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie central wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie serwerowni. Na potrzeby studentów, 

kadry dydaktycznej i obsługi technicznej, Centrum Symulacji Medycznej planuje się uzbroić w zespół pomieszczeń 

sanitarnych, szatnie, pomieszczenia przeznaczone do magazynowania symulatorów i fantomów, magazyn 

konserwatora obiektu, pomieszczenia socjalne i administracyjno-biurowe.  

A. Pomieszczenia administracyjno-biurowe 

 

Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Metraż pomieszczenia 
Liczba osób przebywających 

równocześnie w pomieszczeniu 

Sekretariat 1 20 m2 2-3 

Archiwum  1 5 m2 1-2 

Pokój Dyrektora  1 25 m2 1-8 

Pokój Kierowników   2 2 x 12 m2 1-3 
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Sala historyczna pielęgniarstwa   1 20 m2 2 -10 

Pokój socjalny  1 10 m2 2- 6 

Pokój socjalny dla studentów 1 15 m2 6 - 9 

Pokój wykładowców  1 16 m2 1- 8 

Pokój asystentów 1 20 m2 1- 10 

Pomieszczenie informatyczno -
techniczne 

1 14 m2 1- 3 

Pokój administracyjny  1 15 m2 1-5 

Portiernia  1 10 m2 1-2 

Pokój obsługi 1 15 m2 1-8 

Aneks socjalny dla obsługi 1 6 m2 1-3 

 
B. Pomieszczenia techniczne 

 

Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Metraż pomieszczenia 
Liczba osób przebywających 

równocześnie w pomieszczeniu 

Serwerownia 1 16 m2 1-2 

Pomieszczenie UPS 1 5 m2 -  

Przyłącze wody 1 5 m2 - 

Rozdzielnia elektryczna 1  8 m2 - 

Sprężarkownia 1 10 m2 - 

Wentylatornia 1 60 m2 - 

Węzeł cieplny 1 15 m2 - 

Pomieszczenie porządkowe 4 6 m2 - 

Centrala gazów technicznych 1 14 m2 - 

 
C. Szatnie  

 

Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Metraż pomieszczenia 
Liczba osób przebywających 

równocześnie w pomieszczeniu 

Szatnia ogólna na odzienia 
wierzchnie (wieszaki) 

1 30 m2 - 

Szatnia damska studentów  
(szafki ubraniowe) 

1 35 m2 -  

Szatnia męska studentów  
(szafki ubraniowe) 

1 35 m2 - 

Szatnia dla wykładowców 1 8 m2 1-4 

Szatnia dla obsługi 1 6 m2 1-3 

 
D. Pomieszczenia magazynowe 

 

Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Metraż pomieszczenia 
Liczba osób przebywających 

równocześnie w pomieszczeniu 

Magazyn główny (do 
magazynowania i naprawy 
symulatorów i fantomów) 

1 80 m2 1-4 

Magazyny podręczne 2 2 x 8 m2 -  

Magazyn konserwatora 1 20 m2 - 
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IV. Pomieszczenia mieszkalne: 

Zakłada się układ funkcjonalny oparty na pokojach 2 osobowych. Przewiduje się pięć modułów mieszkalny składających 
się z dwóch pokoi 2 osobowych, przedsionka łączącego pokoje z korytarzem ogólnodostępnym, systemowej łazienki 
kompaktowej oraz aneksu kuchennego wraz z miejscem siedzącym dla dwóch osób. Aneks kuchenny dostępny jedynie 
mieszkańcom modułu (4 osoby). Program zakłada wyposażenie aneksów w szafkę kuchenną wraz z lodówką do 
zabudowy, zlewozmywak jednokomorowy i płytą elektryczną wyposażoną w dwie płyty grzejne. Należy przewidzieć 
półkę na naczynia, garnki oraz produkty spożywcze.  
Dom studenta ma być odrębnym blokiem funkcjonalnym z osobnym wejściem/ komunikacją. Blok ma być objęty 
systemem kontroli dostępu w oparciu o legitymacje studenckie i karty pracownicze.  
 

Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Metraż pomieszczenia 
Liczba osób przebywających 

równocześnie w pomieszczeniu 

Moduł mieszkalny  5 5 x 36 m2 1-4 

Pralnia  1 5 m2 1-2 

Suszarnia i prasowalnia 1 4 m2 1-2 

Pomieszczenie porządkowe 1 4 m2 - 

 
Zestawienie wyposażenia  

Wyposażenie  Liczba 

Łóżka  20 

Zestawy szaf i regałów  5 

Zestawy krzesełek i biurek 5 

Zestaw wyposażenia aneksu kuchennego 5 

Zestaw wyposażenia łazienki  5 

Zestaw wyposażenia przedsionka 5 

 
Na terenie całego budynku oraz w promieniu 20 m na zewnątrz należy zapewnić dostęp do bezprzewodowej sieci 
internetowej dla studentów i pracowników zabezpieczoną w oparciu o login i hasło. 
 
W budynku należy przewidzieć inteligentny system sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, zaciemnieniem, 
klimatyzacją i wentylacją. 
 

1.9 Tabelaryczne zestawienia pomieszczeń i powierzchni użytkowych w projektowanym budynku wg 
bloków funkcjonalnych. Powierzchnia użytkowa zadana przez Zamawiającego. 

 

Tabelaryczne zestawienia pomieszczeń i powierzchni użytkowych 
w projektowanym budynku wg bloków funkcjonalnych 

Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia użytkowa 

zadana przez 
Zamawiającego m2 

Szatnie 

Szatnia ogólna na odzienia wierzchnie (wieszaki) 30,00 

Szatnia damska studentów (szafki ubraniowe) 35,00 
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Szatnia męska studentów (szafki ubraniowe) 35,00 

Szatnia dla wykładowców 8,00 

Szatnia dla obsługi 6,00 

Razem 114,00 

Pomieszczenia techniczne 

Serwerownia 16,00 

Pomieszczenie UPS 5,00 

Przyłącze wody 5,00 

Rozdzielnia elektryczna 8,00 

Sprężarkownia 10,00 

Wentylatornia 60,00 

Węzeł cieplny 15,00 

Pomieszczenie porządkowe 6,00 

Pomieszczenie porządkowe 6,00 

Pomieszczenie porządkowe 6,00 

Pomieszczenie porządkowe 6,00 

Centrala gazów technicznych 14,00 

Razem 157,00 

Pomieszczenia magazynowe 

Magazyn główny (do magazynowania i naprawy symulatorów i fantomów) 80,00 

Magazyn podręczny 8,00 

Magazyn podręczny 8,00 

Magazyn konserwatora 20,00 

Razem 116,00 

Pomieszczenia administracyjno-biurowe 

Sekretariat 20,00 

Archiwum  5,00 

Pokój Dyrektora  25,00 

Pokój Kierowników   12,00 

Pokój Kierowników   12,00 

Sala pamięci pielęgniarskiej  20,00 

Pokój socjalny  10,00 

Pokój socjalny dla studentów 15,00 

Pokój wykładowców  16,00 

Pokój asystentów 20,00 

Pomieszczenie informatyczno -techniczne 15,00 

Pokój administracyjny  15,00 

Portiernia  10,00 

Pokój obsługi 15,00 

Aneks socjalny dla obsługi 6,00 
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Razem 216,00 

Pomieszczenia użytkowe bloku funkcjonalnego Symulacji Medycznej 

Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale wysokiej wierności): 

Obszar przedszpitalny   

Ocieplany hangar/garaż  95,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  12,00 

Pomieszczenie do debriefingu  25,00 

Razem 132,00 

Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR   

Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  80,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  12,00 

Pomieszczenie do debriefingu  25,00 

Razem 117,00 

Sala Opieki Pielęgniarskiej   

Sala Opieki Pielęgniarskiej   30,00 

Sala Opieki Pielęgniarskiej   30,00 

Sala Opieki Pielęgniarskiej   30,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  12,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  12,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  12,00 

Pomieszczenie do debriefingu  25,00 

Pomieszczenie do debriefingu  25,00 

Pomieszczenie do debriefingu  25,00 

Razem 201,00 

Sale egzaminu OSCE   

Sale egzaminu OSCE  20,00 

Sale egzaminu OSCE  20,00 

Sale egzaminu OSCE  20,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  20,00 

Pomieszczenie socjalne dla standaryzowanych pacjentów 8,00 

Pomieszczenie sanitarne dla standaryzowanych pacjentów 5,00 

Razem 93,00 

Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale niskiej wierności): 

Sala symulacji z zakresu ALS   

Sala symulacji z zakresu ALS  70,00 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia  12,00 

Razem 82,00 

Sala symulacji z zakresu BLS   

Sala symulacji z zakresu BLS 50,00 
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Razem 50,00 

Pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich   

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich 95,00 

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - geriatryczna i opieki długoterminowej  35,00 

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - zabiegowa z intensywnym nadzorem 
pielęgniarskim 

45,00 

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - pediatryczno-ginekologiczna  65,00 

Razem 240,00 

Pracowania nauki umiejętności technicznych   

Pracowania nauki umiejętności technicznych  70,00 

Razem 70,00 

Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego   

Pracowania nr 1 50,00 

Pracowania nr 2 50,00 

Razem 100,00 

Pracownia anatomii i fizjologii   

Pracownia anatomii i fizjologii   60,00 

Razem 60,00 

Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania 
nauczania 

  

Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania   35,00 

Razem 35,00 

Zespół pomieszczeń dydaktycznych 

Pracownia biochemii i mikrobiologii   

Sala lekcyjna 60,00 

Pracownia analiz instrumentalnych  30,00 

Zaplecze 10,00 

Razem 100,00 

Sale ćwiczeniowe/seminaryjne   

Sala 1 50,00 

Sala 2 50,00 

Sala 3 60,00 

Razem 160,00 

Sale audytoryjne do przeprowadzenia wykładów   

Sala 1 lub 3 320,00 

Razem 320,00 

Czytelnia multimedialna   

Czytelnia multimedialna    35,00 

Razem 35,00 

Pomieszczenia mieszkalne 
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Pięć modułów mieszkalnych - składających się z dwóch pokoi 2 osobowych, 
przedsionka łączącego pokoje z korytarzem ogólnodostępnym, systemowej łazienki 
kompaktowej oraz aneksu kuchennego   

180,00 

Pralnia  5,00 

Suszarnia i prasowalnia 4,00 

Pomieszczenie porządkowe 4,00 

Razem 193,00 

Powierzchnia komunikacji wewnętrznej m.in. holle, korytarze, klatki schodowe, windy 

Korytarze   

Windy    

Szyby windowe   

Inne    

Razem 720,00 

Procentowy udział  [%] powierzchnia komunikacji w budynku  
w stosunku do powierzchni użytkowej brutto 

max. 30% 

Pomieszczenia higieniczne i sanitarne 

WC męski   

WC damski   

inne (m.in. WC dla osób niepełnosprawnych)   

Razem 170,00 

Procentowy udział  [%] powierzchni pomieszczeń higienicznych i sanitarnych 
w budynku w stosunku do powierzchni użytkowej brutto 

max. 7% 

Łącznie powierzchnia użytkowa budynku 3 481,00 m2 

Uwagi: 

Dopuszcza się tolerancję +/- 10% dla powierzchni pomieszczenia i bloku funkcjonalnego, 
Dopuszcza się tolerancję +/- 5%   dla łącznej powierzchni użytkowej budynku, 
Dopuszcza się inne pomieszczenia nie wyszczególnione w zestawieniu a  niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania budynku.  

 
1.10 Sposób prowadzenia zajęć, główne elementy wyposażenia: 

 
Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z prowadzenia zająć z użyciem symulatorów jest możliwość rejestracji, 
zapisu i odtworzenia przebiegu zająć w celu dokonania analizy i omówienia wraz ze studentami. Przesyłanie obrazu 
powinno być możliwe m.in. do: sali ćwiczeń w której odbywają się zajęcia, pom. sterowni, pom. debriefingu, sali 
seminaryjnej, sali wykładowej. 
Sposób rozwiązania sterowni i jej lokalizacja powinny umożliwiać kontakt wzrokowy studentów z prowadzącymi zajęcia. 
Komunikacja pomiędzy pomieszczeniem sterowni a salą ćwiczeń powinna odbywać się za pomocą systemu audio. 
Rejestracja przebiegu zajęć za pomocą kamer i mikrofonów rozmieszczonych w sposób umożliwiający pełną 
obserwację pola ćwiczeń. Oprogramowanie komputerowe powinno umożliwiać: wydawanie poleceń ćwiczącym i wpływ 
na reakcje symulatora, programowanie i wariantowe uruchamianie scenariuszy zdarzeń przez prowadzącego 
ćwiczenia, zapis obrazu z kamer i dźwięku, zapisu danych z systemów monitorujących funkcje życiowe symulatora 
(fantoma), uruchamianych scenariuszy i działań podejmowanych przez studentów. 
   
Głównym elementem funkcjonalnym projektowanego budynku będą sale symulacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć 
z użyciem zaawansowanych symulatorów medycznych w pomieszczeniach umożliwiających aranżację pomieszczeń 
szpitalnych oraz symulacji przed szpitalnej (m.in. działań  w warunkach domowych, w warunkach terenowych, w czasie 
transportu karetką w oparciu o  symulator karetki). Ważnym elementem projektu jest elastyczność sal i możliwość 
przystosowania do różnych scenariuszy działań w tym również przeprowadzania egzaminów. W zależności od sytuacji 
przewiduje się stosowanie symulatorów sterowanych bezprzewodowo. Podstawowym elementem wyposażenia 
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pomieszczeń debriefingu i sal ćwiczeniowych jest rzutnik multimedialny i ekran projekcyjny, dwie komputerowe stacje 
robocze z dostępem do internetu i ekranem dotykowym, oprogramowanie wykorzystywane w edukacji medycznej, 
dyktafon cyfrowy, zestaw telewizyjny z odtwarzaczem multimedialnym. Przewiduje się wprowadzenie elementów 
programu funkcjonalnego służących obróbce, przygotowaniu i dystrybucji danych strumieniowych w celu prowadzenia 
zdalnego nauczania tzw. e-learningu. 
 
Obiekt będzie składał się z dwóch części/bloków niezależnych od siebie tj. części dydaktycznej (kwalifikowanej) 
oraz części noclegowej (Pomieszczenia mieszkalne – niekwalifikowanej). 

Projekt budowlany ma być tak opracowany, aby można było wydzielić oba bloki, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
techniczne i finansowe (kosztorysowe). Ponadto wykonawca robót budowlanych w swojej ofercie będzie musiał podać 
koszty wykonania prac części dydaktycznej i domu studenta. 
 
1.11 Wymagania zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej i nadzoru 
autorskiego: 

 
1) Projekt Centrum Symulacji Medycznej winien przewidzieć: 

 wspólne wykorzystanie Centrum przez studentów pielęgniarstwa i ratownictwo medyczne; 
 możliwość wykorzystania Centrum na potrzeby projektów w ramach kształcenia podyplomowego (min. 

prowadzenia specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych); 
 lokalizację wybranych pomieszczeń umożliwiającą komunikację pomiędzy salami odwzorowującymi realne 

funkcjonowanie szpitala (nie dotyczy sal wykładowo-dydaktycznych); 
 wyposażenie w symulatory, fantomy, sprzęt medyczny umożliwiający pełną kompatybilność i możliwość 

wymiany sprzętu pomiędzy salami w czasie rzeczywistym (transport pacjenta – windy szpitalne). 
 lokalizację na parterze obiektu części noclegowej, obszaru przedszpitalnego i SOR. 

   
2) Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji (koncepcji, projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego) musi uzyskać akceptacje Zamawiającego w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań 
projektowych, parametrów technicznych zastosowanych materiałów, itp.). 

3) Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie  
z przyjętą systematyką podziału robot budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny 
być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). 

4) Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiającemu powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie 
Wykonawcy, że jest kompletna dla obiektu i celu, któremu ma służyć tj. oddania do użytku obiektu budowlanego. 

5) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie stanowić postawę do realizacji i rozliczenia robót budowlanych.  
W związku z powyższym musi spełniać poniższe wymagania: 

 zostać wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, którym ma służyć, 
 określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia, 
 określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, 
 spełniać wymagania zgodnie z Art. 29, 30 oraz 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22 z poźn. zm.) 
 
Należy opracować wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową w następującym zakresie 
obejmującym: 

 
1) Wykonanie koncepcji architektonicznej w dwóch wersjach (wizualizacje obiektu) wraz ze wstępnym 

kosztorysem: 
 2 egz. w formie papierowej,  
 1 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, JPG, DWG oraz DOC. 

2) Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej z ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia, 
określenie przydatności gruntu rodzimego do zasypywania wykopów i sposobu uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3) Wykonanie mapy do celów projektowych uzgodnionej w ZUD UM zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4) Rozpoznanie terenowo-prawne gruntów do celów projektowych oraz sąsiednich wraz z uzyskaniem wypisu 

i wyrysu z rejestru gruntów. 
5) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na 

budowę. 
6) Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do opracowania 

dokumentacji od odpowiednich jednostek opiniujących. 
7) Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego projektu budowlanego. 
8) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku który powinien zawierać: 
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- parkingi z miejscami dla niepełnosprawnych, 
- ciągi piesze umożliwiające dojście do budynku, 
- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych, 
- tereny zielone z podaniem rodzaju zieleni, 
- elementy małej architektury (ławki, kwietniki, kosze na śmieci itp.), 
- plac przed budynkiem gdzie studenci będą ćwiczyć na zewnątrz postępowanie z pacjentem w zakresie 

medycyny ratunkowej,  
- drogi dojazdowe wewnętrzne połączone komunikacyjnie z projektowaną drogą wjazdową z ulicy ul. Żwirki i 

Wigury.  
- ogrodzenie terenu.  

9) Opracowanie projektu budowlanego: 
 5 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, DWG, ATH oraz DOC.  

 
Dokumentacja elektroniczna winna być odzwierciedleniem dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie 
papierowej (egz. z oryginałem uzgodnień, opinii i oświadczeń). Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto każdy następny domawiany egzemplarz będzie wykonany 
odpłatnie w cenie kosztów powielenia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie trwale i czytelnie oznaczona 
(egzemplarze i tomy) ponadto 4 egzemplarze trwale oprawionych (w tym egzemplarz archiwalny), 1 egzemplarz w sposób 
umożliwiający wyjmowanie arkuszy. 
 

10) Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego:  
 4 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, DWG, ATH oraz DOC.  

 
           W skład dokumentacji będą wchodziły między innymi następujące opracowania branżowe: 
 

 branża architektoniczno-budowlana: 
 
o  projekt architektoniczny z rozwiązaniami materiałowymi, kolorystyką elewacji oraz wizualizacje obiektu, 
o projekt konstrukcyjny zawierający wszystkie szczegółowe rozwiązania, 
o projekt wind, 
o projekt detali architektonicznych, 
o projekt zagospodarowania terenu, 
o projekt elementów małej architektury, 
o projekt aranżacji i wyposażenie wnętrz zawierający: 

- rozwinięcia ścian pomieszczeń, 
- szczegółowe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, 
- rzuty poszczególnych kondygnacji z pokazaniem wyposażenia i umeblowania wnętrz, 
- wizualizację 15-stu wybranych pomieszczeń. 

 
 branża sanitarna: 

 
o projekt zagospodarowania terenu: plansza sieci i przyłączy sanitarnych,  
o projekt sieci wodociągowej,  
o projekt przyłącza wodociągowego,  
o projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej,  
o projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, 
o projekt przyłącza c.o. (w zależności od wydanych warunków przez Zakład ciepłowniczy), 
o projekt instalacji wodociągowej ( zw, cwu i cyrkulacji, instalacji ppoż)  
o projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,  
o projekt instalacji c.o., 
o projekt instalacji c.t.,  
o projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej,  
o projekt instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno – wywiewnej ) z rekuperatorem ciepła,  
o projekt węzła cieplnego (w zależności od wydanych warunków przez Zakład ciepłowniczy),  
o instalacje energii odnawialnej: panele solarne do ogrzewania wody odrębnie dla bloku dydaktycznego  

i mieszkalnego,  
o projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej,  
o projekt instalacji klimatyzacyjnej, 
o projekt instalacji gazów medycznych, w które wyposażone będą sale symulacyjne wysokiej wierności 

(instalacja tlenu, sprężonego powietrza, instalacja próżni), 
o projekt instalacji gazów technicznych, w które wyposażona będzie sala biochemii i mikrobiologii  
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(5 rodzajów gazów), 
o projekt instalacji wody destylowanej w którą wyposażona będzie sala biochemii i mikrobiologii,     
o projekt instalacji kanalizacji sanitarnej kwasoodpornej wraz z neutralizatorem kwasów w którą 

wyposażona będzie sala biochemii i mikrobiologii,      
 

  branża elektryczna:  
 
o opracowanie bilansu mocy elektrycznej dla budynku, 
o główny wyłącznik prądu (pożarowy), 
o układ zasilania w energię elektryczną dla całego budynku, 
o rozdzielnicę główną z analizatorem sieci (ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej)  

i rozdzielnice strefowe z kompletnym wyposażeniem rozdzielnice modułów mieszkalnych  
z opomiarowaniem oraz ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej, 

o główne trasy kablowe, rozprowadzanie przewodów silno- i słaboprądowych, 
o przewody WLZ z rozdzielnicy głównej do innych rozdzielnic strefowych, 
o zasilanie WLZ do systemów klimatyzacji, wentylacji, alarmowego, ppoż, UPS, oddymiania i rozdzielnice 

do tych systemów itd., 
o instalacje oddymiania klatek schodowych z funkcją przewietrzania, 
o instalację oświetlenia wewnętrznego LED z regulacją natężenia (podstawowego, awaryjnego, sal 

symulacyjnych do celów symulacji i ewakuacyjnego z systemem monitoringu opraw awaryjnych); 
o oświetlenie zewnętrzne na budynku LED (lamp wejściowych i ich wyposażenie, iluminacja obiektu), 
o oświetlenie zewnętrzne terenu zasilane z budynku z pomocą latarni hybrydowych wyposażonych  

w oprawę ze źródłem LED i system panel fotowoltaiczny (latarnie do 6m wysokości), 
o montaż gniazd wtykowych jednofazowych ogólnych i dedykowanych np. do celów symulacji, 
o montaż gniazd siłowych i wypustów siłowych do urządzeń, 
o instalację zasilania rezerwowego UPS, 
o instalację odgromową, 
o instalację uziemiającą i wyrównawczą, 
o ochronę przepięciową, 
o ochronę przeciwporażeniową, 
o instalację CCTV, 
o instalację sygnalizacji włamania i napadu, 
o instalację SKD ( system kontroli dostępu ) szlabanów, bramki i bram wjazdowych, wejść do budynku, 

wydzielonych stref, poszczególnych pomieszczeń i sal,   
o instalację przeciwpożarową, 
o szafy krosowe, 
o system detekcji gazu, 
o instalację sterowania klimatyzacją i wentylacją, 
o szafy w pełni wyposażone, również w urządzenia aktywne, UPS, listwy zasilające, panele wentylacyjne 

itp.; 
o instalację sieci okablowania strukturalnego min. kat 6 z 25 letnią gwarancją systemową, 
o instalację telefoniczną opartą na sieci strukturalnej, 
o sieć WI – FI ogólna i dedykowana do symulacji, 
o instalacje multimedialne ogólne (instalacja nagłośnienia, projekcji wielkoekranowej, audio, VGA, HDMI, 

sterowanie ekranami i zaciemnieniem itp.), 
o instalacje multimedialne przeznaczone do symulacji (instalacja nagłośnienia, AV, system komunikacji   

sal symulacyjnych itp.), 
o instalację zdalnego odczytu wskazań na bazie sterowników: analizatora sieci w TG, energii elektrycznej 

części mieszkalnej oraz innych mediów, CO, CW, CT WU wraz z rozdzielnią sterowników  
i okablowaniem do sterowników skrętką UTP min. 5 kat.  

o przyłącze elektryczne do budynku (w zależności od wydanych warunków przez Zakład Energetyczny),  
o kanalizacja teletechniczna do połączenia z już istniejącą kanalizacją teletechniczną znajdującą się na 

ulicy Mickiewicza (własność Orange) lub na terenie uczelni przy budynku A około 400 m oraz ułożenia 
kabla światłowodowego 12J w tej kanalizacji od projektowanego budynku do serwerowni w budynku A 
około 600 m. 

o instalację przywoławczą dla toalety osób niepełnosprawnych podłączoną do portierni, 
o system interkomu przy szlabanie oraz bramce wejściowej, wejść do budynku cześć mieszkalna,  
o instalację/system BMS,  

 
 branża drogowa:  

 
o projekt drogowy wraz z projektem organizacji ruchu, 
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o projekt budowy zjazdu publicznego z drogi miejskiej nr działki 92 - ul. Żwirki i Wigury na działkę nr 62/11, 
 

11) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót dla projektów poszczególnych branż:  

 4 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, ATH, XLS oraz DOC. 

 
Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż należy wykonać z podziałem na koszty budowy części 
symulacyjnej/dydaktycznej (koszty kwalifikowane) i mieszkalnej ( koszty niekwalifikowane) z uwzględnieniem 
etapowania inwestycji. 

  
12) W przypadku wystąpienia kolizji sieci projektowanych i istniejących, wykonać projekty budowlano-wykonawcze 

dotyczące ich usunięcia, np. kolizji: energetycznych, gazowych, wodociągowych, itd. (dla kolizji 
energetycznych opracować odrębną dokumentację techniczną wraz z odrębnym pozwoleniem na budowę – 
jeżeli to będzie konieczne).  

13) Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty roślinnej, 
a przede wszystkim wartościowego drzewostanu. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów 
uzyskać, odpowiednią decyzję. W ramach rekompensaty dla środowiska wykonać projekt nasadzeń drzew  
i krzewów na terenie objętym projektowaniem. Miejsce nasadzeń będzie uzależnione od ilości wycinanych 
drzew. Natomiast koszt usunięcia (karczowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia. 
Wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w wymaganym zakresie, 

14) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOS),  
15) Opracowanie  w uzgodnieniu z  Zamawiającym opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich branż 

oraz wyposażenia budynku ( sprzęt dydaktyczny – symulatory/fantomy, meble, sprzęt nagłaśniający, 
multimedialny itp.), niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji oraz odrębnych postępowań 
na wyposażenie obiektu zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym i aranżacją wnętrz. 

 3 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF oraz DOC. 

 
Opis ma spełniać wymagania zgodnie z art. 29 oraz 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22 z poźn. zm.) 
 

16) Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku. 
 2 egz. w formie papierowej, 
 1 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF oraz DOC. 

 
17) W ramach zadania Projektant zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji, który obejmować będzie m.in.: 
 stwierdzenie zgodności wykonywanych robót z projektem, 
 wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym udział w naradach 

budowy, na wezwanie Zamawiającego, w ilości  min. 10 pobytów Projektanta na budowie, 
 proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zastępczych z Zamawiającym lub innymi 

podmiotami działającymi na jego rzecz (Inspektor nadzoru, Wykonawca robót budowlanych) w terminach 
wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego lub inne podmioty działające na jego rzecz, na piśmie 
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 

18)  Wykonawca z realizacji obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego zobowiązuje się składać pisemne 
sprawozdania raz na kwartał  i przekazywać je Zamawiającemu. 

19) O terminie rozpoczęcia i planowanym okresie robót budowlanych Zamawiający powiadamia Projektanta  
pisemnie lub faksem w terminie, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Projektant 
zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze robót budowlanych i nanieść zmiany w dokumentacji 
powykonawczej, jeśli takie wystąpią lub wykonać projekty zamienne w przypadku wprowadzenia zmian 
istotnych w trakcie realizacji inwestycji oraz uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt zamienny, 

 
1.12 Obowiązki projektanta: 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań 

projektowych obiektu kubaturowego jak i propozycji zagospodarowania terenu. 
2) Wykonawca w terminie określonym w swojej ofercie przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję koncepcji. 

Ostateczna wersja koncepcji musi uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. Zamawiający sprawdza jakość 
przekazanej ostatecznej wersji koncepcji i dokonuje jej ewentualnego zatwierdzenia w ciągu 14 dni od dnia jej 
przekazania przez Wykonawcę. Ponadto akceptacja rozwiązań projektowych będzie konieczna przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 7 spotkań roboczych 

Projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych 
rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi 
przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca i uzyskuje niezbędne podpisy w dniu ich spisania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zapraszania na spotkania zewnętrznych ekspertów posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

4) Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska 
własnym staraniem i na swój koszt a wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 
w celu zrealizowania przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony  
w przepisach, wymaganiami ustaw a w szczególności: 

 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290, 2255), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), 
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462; z 2013r. 
poz.762; z 2015r. poz.1554), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2004.130.1389), 

 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2016r. 
poz. 778), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa 
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 
zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589), 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz.519), 
 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 poz. 191), 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 
719). 

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

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2013 poz. 762), 

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

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych na (Dz.U. Nr 47 poz. 401), 

 obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
 wymaganiami użytkowo – funkcjonalnymi dla budynków edukacyjnych.  

 
6) W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do 

obrotu i powszechnie dostępne na rynku uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych.  
7) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czterech etapach; 

 
 I etap – obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej, 
 II etap – obejmuje projekty budowlane i inne opracowania w zakresie niezbędnym dla uzyskania 

pozwolenia na budowę,  
 III etap – obejmuje projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informację dotyczącą bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, opis przedmiotu zamówienia na realizację przedsięwzięcia, kompletną 
dokumentację w formie elektronicznej na nośniku CD oraz pozostałe elementy dokumentacji 
projektowej, nie wymienione do pozwolenia na budowę, a konieczne do wszczęcia procedury 
przetargowej na roboty budowlane i dostawę wyposażenia oraz prawidłowej realizacji  
i eksploatacji obiektów, 
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 IV etap – obejmuje nadzór autorski. 
 

8) Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich, uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania, tj. dane techniczne, 
technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej. 

9) Dokumentacja zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym  
z przepisów. Ponadto zawierać będzie informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10) Wykonawca uzyska sprawdzenie kompletnej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań  
i posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.  

11) Wykonawca wraz z dokumentacją składa wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, 
kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, 
stanowi integralną część przedmiotu odbioru. 

12) Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez osoby ją wykonujące, 
ponadto potwierdzone uprawnieniami architektonicznymi do wykonywania zawodu. 

13) Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie projektowania, do opracowania i wzięcia odpowiedzialności za 
Projekt Budowlany oraz każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem rządzącym 
umową, a po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiającego uzyskania w jego imieniu 
Pozwolenia na Budowę. 

14) Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu 
Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania w tym wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub 
innych decyzji. 

15) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania warunków z Miejskiego Zarządu Dróg na ewentualne 
wejście w pas drogowy, zawierających między innymi sposób odtworzenia pasa, kategorię drogi i inne istotne 
uwarunkowania. 

16) Wykonawca uzyska komplet uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz samo pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego. 

17) Strony będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące dokumentacji i dołożą 
starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień hamujących prace projektowe. 

18) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach. 
19) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których Wykonawca, 

mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem 
niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę 
działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 

20) Wykonawca będzie uczestniczył wraz z Zamawiającym w prezentacji wyników prac stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia zarówno władzom Uczelni, jak i instytucjom zewnętrznym.  

21) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, jeżeli będzie to konieczne do  prawidłowego wszczęcia 
postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zaktualizuje kosztorysy 
inwestorskie.   

22) Niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca udzieli pisemnych odpowiedzi na pytania oferentów 
dotyczące dokumentacji projektowej, uczestniczących w postępowaniu przetargowym na wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych. O wszczęciu postępowania  Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie 
faksem lub mailowo. 

23) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Także zaleca się aby 
zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji 
lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 

24) Wykonanie postanowień umowy – rozumie się jako kompleksowe w świetle prawa i przepisów. 
 
1.13 Rozwiązania architektoniczno- budowlane: 
 
Osoby korzystające z obiektu: 

Z budynku będą mogły korzystać następujące grupy ludzi: studenci, słuchacze studiów podyplomowych, wykładowcy, 
młodzież szkolna i dzieci. Część symulacyjna ma być przystosowana do korzystania z niej przez maksymalnie 335 
osób. W część przeznaczonej na sale dydaktyczne i wykładowe maksymalnie może przebywać do 500 osób. W części 
mieszkalnej maksymalnie może przebywać do 30 osób.  Maksymalna dopuszczalna ilość osób w obiekcie nie powinna 
przekroczyć 900 osób. Obiekt ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem należy zaprojektować 
podjazd dla osób niepełnosprawnych z odpowiednimi poręczami. W holu głównym należy zaprojektować windę, która 
umożliwi poruszanie się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie.  Na każdym piętrze należy przewidzieć toaletę  
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o wymiarach kabiny oraz wyposażeniu umożliwiającym korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Wielkość 
pomieszczeń uzależniona jest w znacznym stopniu od rozwiązań architektonicznych, które należą do obowiązków 
projektantów. W niniejszym opisie podano parametry podstawowych składników programowych. 
 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną minimalną gwarancję: 
– konstrukcje – 20 lat, 
– pokrycie dachowe – 20 lat, 
– pozostałe roboty – 60 miesięcy, 
– urządzenia i posadzki – zgodnie z gwarancją producentów. 
 
Architektura: 

Powinna być dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy (np. już istniejących budynków PWSZ na terenie 
Kampusu) oraz spełniać wymagania MPZP. Obiekt swoją formą i rozwiązaniami architektonicznymi powinien 
wskazywać na pełnioną funkcję i przeznaczenie, być formą atrakcyjną architektonicznie i porządkującą przestrzeń  
w  której planuje się jego realizację. Należy dążyć do uzyskania indywidualnego charakteru bryły budynku – tak by mógł 
stać się rozpoznawalnym i charakterystycznym obiektem w mieście. Generalnie – przy doborze rozwiązań 
architektoniczno-technicznych i technologicznych należy stosować systemy, materiały i urządzenia możliwie proste, 
ekonomicznie uzasadnione i zgodne z wymaganiami i odpowiednimi przepisami. 
Fundamenty i ściany fundamentowe: 

Ławy pod ściany nośne - żelbetowe, pod słupy - stopy żelbetowe, indywidualnie projektowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami konstrukcyjnymi. Klasa betonu i stali winna być dobrana odpowiednio do 
występujących naprężeń i wyliczona zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały, z których wykonane zostaną 
fundamenty muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością i małą nasiąkliwością oraz powinny być odporne na 
działanie mrozu, substancji chemicznych i biologicznych. Ściany fundamentowe planuje się wykonać jako żelbetowe 
wylewane w szalunkach lub alternatywnie z bloczków betonowych (w zależności od przyjętych założeń i obliczeń 
konstrukcyjnych). 
Konstrukcja nośna: 

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w obiekcie muszą spełniać wymagania stawiane przez obowiązujące normy  
i przepisy budowlane oraz powinny umożliwiać dokonywanie zmian układów funkcjonalnych pomieszczeń bez 
dokonywania większych zmian konstrukcyjnych budynku. Należy dążyć do ekonomiki przyjętych rozwiązań. 
Ściany zewnętrzne/elewacja: 

Elewacje zewnętrzne budynku można zaprojektować w systemie szkieletu żelbetowego, wypełnionego bloczkami 
wapienno – piaskowymi (Silikatów) lub ceramicznych o wytrzymałości określonej w projekcie konstrukcyjnym, które 
ocieplone są w technologii lekkiej – mokrej. Grubość warstwy ocieplenia zgodnie z warunkami izolacyjności cieplnej 
określonej w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprawa tynkarska 
zewnętrzna silikonowa, grubość ziarna 1,5 – 2,0 mm. Powłoka malarska silikonowa, kolorystyka według uzgodnień  
z Zamawiającym. Dopuszcza się zastosowanie okładzin elewacyjnych – ROCKPANEL, płyt fasadowych (włókno-
cementowe) lub okładzin z naturalnego kamienia np. piaskowca. Można zastosować elementy ozdobne elewacji, np.: 
gzymsy, girlandy, pylony itp. Podmurówki należy wykonać z piaskowca nieregularnego. Podokienniki zewnętrzne z 
blach stalowych, aluminiowych lub tytanowo cynkowych dobranych kolorystycznie do ścian zewnętrznych budynku. 
Kolorystyka w/g projektu architektonicznego, w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Dach i pokrycie dachu: 

Dachy powinny być zaprojektowane jak na budynkach okalających (np. dwuspadowy, czterospadowy opcjonalnie łuk – 
konstrukcja; drewno, drewno klejone lub stal) Pokrycie dostosowane materiałowo do zaproponowanego rozwiązania 
(blacha stalowa np. Plannja , blacha aluminiowa lub tytanowo cynkowa w kolorze naturalnym). Ocieplenia połaci 
dachowych - system izolacji cieplnej i wodochronnej złożony z powłok paraizolacyjnych, wełny mineralnej lub styropianu 
oraz elementów krycia wierzchniego, z systemem odwodnienia grawitacyjnego. 
Ściany wewnętrzne 

Murowane z elementów ceramicznych (cegła, pustak, z bloczków wapienno silikatowych) Ścianki działowe gr 12 cm i 8 
cm. Zabudowy szachtowe w systemie lekkiej zabudowy systemowej z płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z 
klasyfikacją funkcji pomieszczeń oraz wymogów ppoż.. W sanitariatach np. ścianki LTE. 
Tynki wewnętrzne 

Tynki zwykłe kat. II + gładź gipsowa lub gipsowy (w celu wzmocnienia odporności ścian na zarysowania i pęknięcia 
można zastosować tapety z włókna szklanego) oraz licowanie ścian pomieszczeń „mokrych" płytkami glazurowanymi. 
Wykończenie ścian wewnętrznych 

We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych malowanie ścian należy wykonać odpornymi na mycie i szorowanie 
farbami akrylowymi lub lateksowymi w kolorach pastelowych wg dyspozycji kolorystycznej projektu wykonawczego  
i projektu wnętrz. W miejscach najbardziej narażonych na zabrudzenia należy zastosować farby z połyskiem  
o podwyższonej odporności na zabrudzenia (dodatkowe lakierowanie). Pozostałe ściany można pokrywać farbami 
strukturalnymi (w głównym holu obiektu). W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych oraz technologicznych, które 
wymagają zastosowania ścian zmywalnych, należy zastosować okładziny z ceramiki ściennej do wymaganej 
przepisami wysokości. Zaleca się wykonanie licowania płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia w 
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sanitariatach i łazienkach ogólnodostępnych. Parapety podokienne wewnętrzne z płyt aglomarmurowych lub płytek 
ceramicznych matowych wg projektu wnętrz. Należy zadbać o dobrą słyszalność w pomieszczeniach i wytłumienie 
hałasów zewnętrznych. Ściany ( ewent. również sufit) w pomieszczeniach ćwiczeń/wykładów obłożyć materiałem 
wytłumiającym dźwięki. Ściany mobilne z wypełnieniem – akustyczne. Ponadto dolną część ścian i futryny 
zabezpieczyć systemowo przed uszkodzeniem przez mobilne sprzęty i urządzenia (np. systemy POLMAR). 
Sufity podwieszone wewnętrzne 

W budynku należy zastosować standardowe, podwieszane sufity kasetonowe (modułowe) W pomieszczeniach  
o zwiększonej wilgotności (sanitarnych, technologicznych) należy stosować sufity odporne na działanie wilgoci.  
W pomieszczeniach socjalnych i technicznych, gdzie przebieg instalacji wewnętrznych nie wymaga obudowy – sufity 
tynkowane. W sufitach podwieszonych stanowiących obudowę elementów instalacyjnych, należy przewidzieć otwory 
rewizyjne w koordynacji z projektem wykonawczym dla części projektu instalacji wewnętrznych.  
Posadzki 

Należy brać pod uwagę specyfikę oraz sposób użytkowania pomieszczeń. Parametry dobranych materiałów mają 
uwzględniać natężenie ruchu w obiekcie jak również estetykę wnętrz. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym, 
 Wykładzina dywanowa - w pomieszczeniach biurowych i pokojach 2 os. położyć wykładzinę dywanową  

w płytkach 50 x 50 cm, grubość całkowita 5,0 mm; ciężar całkowity 3800 g/m².  
 W holu głównym i okładziny schodów głównej klatki schodowej płyty z naturalnego kamienia (struktura 

antypoślizgowa).   
 W pomieszczeniach sanitariatów i łazienek z glazury ceramicznej podłogowej o podwyższonej klasie ścieralności, 

antypoślizgowość R10.  
 W pomieszczeniach administracyjno-socjalnych posadzki z zastosowaniem wykładzin winylowych (PCV).  
 W salach wykładowych, posadzki z wykładzin winylowych (PCV/kauczuk) o zwiększonej odporności na ścieranie.  
 W pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach porządkowych, szatniach i pomieszczeniach magazynowych 

położyć płytki gresowe 30 x 30 cm. Płytki z gresu nieszkliwionego, powierzchnia naturalna rektyfikowana, 
antypoślizgowość R10. 

 W części symulacyjnej na korytarzach z uwagi na mobilność symulatorów i wózków z fantomami należy 
zastosować podłogę bezspoinową – np. na wykładzinę pvc/kauczuk o dużej wytrzymałości na ścieranie  
i przenosząca duże obciążenia na oś. 

 W pomieszczeniach ćwiczeń na symulatorach i pomieszczeniach gdzie używany jest sprzęt 
elektroniczny/komputerowy – podłoga z pvc/kauczukowa antyelektrostatyczna, o dużej wytrzymałości na ścieranie  
i przenosząca duże obciążenia na oś (urządzenia mobilne). 

Stropy 

Masywne, żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne, wg projektu budowlanego i wykonawczego. 
Stolarka zewnętrzna aluminiowa 

 Systemy aluminiowe z izolacją termiczną i przeszkleniami niskoemisyjnymi, malowane proszkowo na kolor RAL 
uzgodnionym z Zamawiającym i określonym w projekcie wykonawczym architektury.  

 Ślusarka okienna i drzwiowa - zewnętrzna z izolacją termiczną i przeszkleniami niskoemisyjnymi, wewnętrzna z 
zimnego aluminium. Szklenie  np. typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane. Drzwi wyposażone w system 
samozamykaczy i system kontroli dostępu. W oknach należy zamontować po 2 nawiewniki higrosterowane o 
przepływie 25 m³/h.  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna, przegrody przeszklone wewnętrzne 

Wykonanie drzwi – płytowe pokryte laminatem HPL o zróżnicowanej grubości w kolorze uzgodnionym z zamawiającym  
i opisanym w projekcie aranżacji lub aluminiowe. Ościeżnice w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i bloku 
funkcjonalnego; drewniane o takiej samej powierzchni jak drzwi lub stalowe ocynkowane i lakierowanymi proszkowo lub 
też z ościeżnicami ze stali nierdzewnej lub aluminium.  
 Drzwi do pomieszczeń technicznych o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia sprzętami oraz odpowiednich 

wymaganiach p.poż dla zaprojektowanych stref p.poż.  
 Stolarka drzwiowa w części symulacyjnej taka jak dla obiektów medycznych o zwiększonej wytrzymałości na 

uderzenia sprzętami, wyposażone w system samozamykaczy i system kontroli dostępu w klasie akustycznej min 
Rw – 30. 

 W części dydaktycznej należy zastosować drzwi w klasie akustycznej min Rw – 32. 
 W części mieszkalnej należy zastosować drzwi wyposażone w system samozamykaczy i system kontroli 

dostępu/elektroniczne zamki, w klasie akustycznej min Rw – 32. 
Przegrody przeszklone wewnętrzne oprócz wydzieleń poszczególnych stref pożarowych z zestawów szklanych  
o odporności ogniowej – profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL uzgodnionym z Zamawiającym  
i określonym w projekcie wykonawczym architektury. 
Elementy ślusarskie 

Inne elementy ślusarskie (balustrady i pochwyty) ze stali chromoniklowej.  
Klasyfikacja pożarowa obiektu 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.14 Wymagania dotyczące instalacji: 
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Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
Wentylacja mechaniczna  

Oparta na systemie wentylacji mechanicznej z urządzeniami o dużej sprawności energetycznej, wyposażonymi  
w urządzenia do odzysku ciepła / chłodu. Instalacja zapewniająca w pomieszczeniach niski, nieprzekraczający 
dopuszczalnych norm poziom hałasu. 
Instalacja klimatyzacji  

Oparta o system układów freonowych FRV lub Split w zależności od  przeznaczenia pomieszczeń i ich wzajemnej 
lokalizacji w budynku. Sterowanie pracą klimatyzacji w danym pomieszczeniu należy uzależnić od działania czujnika 
otwarcia zewnętrznej stolarki okiennej. 

Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach w okresie letnim nie może przekraczać temperatury 22C, przy 

temperaturze zewnętrznej 30C i mocnym nasłonecznieniu budynku.  
Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania   

Wodna, oparta o system pompowy, dwururowy, wykonana z rur z tworzyw sztucznych typu PEX-a, wyposażone  
w armaturę odcinającą i regulacyjną poszczególne kondygnacje, obiegi grzewcze. W przypadku zastosowania układów 
rozdzielaczowych ogrzewania płaszczyznowego, należy przewidzieć lokalne układy mieszająco-pompowe, możliwości 
indywidualnego odcięcia poszczególnych obiegów (pętli) oraz systemu sterowania opartego o pomiar temperatury 
podłogi. 
Instalacja ciepła technologicznego  

Wodna, oparta o system pompowy, dwururowy. W przypadku lokalizacji jakiejkolwiek centrali wentylacyjnej na dachu 
budynku, należy przewidzieć iż czynnikiem grzewczym będzie mieszanina glikolu i wody na temperaturę zewnętrzną nie 

niższą niż -30C. 
Instalacja wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej  

Wykonana z rur z tworzyw sztucznych typu PEX-a o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat, wyposażone w armaturę 
odcinającą i regulacyjną poszczególne piony oraz dodatkowo poszczególne sanitariaty. Miski ustępowe oraz pisuary 
montowane na stelażach podtynkowych wyposażonych w armaturę spłukującą pneumatyczną. W pomieszczeniach 
gospodarczych zamontowane zlewy (komory gospodarcze) z ciepłą i zimną wodą. Przybory sanitarne i armatura 
powinny być o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat.  
Planuje się niezależne punkty pomiaru poboru wody (wodomierze) dla poszczególnych części funkcjonalnych np:  
- elementów funkcjonalnych części symulacyjnej, 
- elementów funkcjonalnych części dydaktycznej, 
- elementów funkcjonalnych części mieszkalnej. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Wykonana z rur z tworzyw sztucznych, niskoszumowych, o właściwościach akustycznych, gwarantujących poziom 
redukcji hałasu do 19dB(A) przy natężeniu przepływu 4,0l/s. Wpusty podłogowe wyposażone w suchy syfon, z blokadą 
przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów. 
 
Instalacje grzewcze centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji, należy dostosować 
do zaprojektowanych źródeł energii cieplnej, z uwzględnieniem charakteru i przeznaczenia pomieszczeń oraz 
usytuowania w budynku w odniesieniu do stron świata. Należy zapewnić pokrycie zapotrzebowania ciepła w przypadku 
awarii urządzeń wentylacyjnych. 
 
Instalacje elektryczne 

Na potrzeby nowego obiektu należy opracować bilans zapotrzebowania na moc elektryczną dla całego obiektu. 
Opomiarowanie zainstalowanej i wykorzystywanej mocy elektrycznej należy dostosować do podziału funkcjonalnego 
całego obiektu. I tak planuje się niezależne opomiarowanie (zainstalowanie podliczników) np: elementów 
funkcjonalnych części mieszkalnej. Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować 
się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiot 
zamówienia obejmuje swoim zakresem budowę instalacji elektrycznych: 

 rozdzielnica główna nn  

 rozdzielnice oddziałowe i lokalne 

 wewnętrzne linie zasilające 

 instalację gniazd wtykowych, gniazd wtykowych dedykowanych  

 instalację oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego  

 instalację zasilania gwarantowanego 

 instalację połączeń wyrównawczych 

 instalację siłową  

 instalację ochrony od porażeń i przepięciową 

 instalacje specjalistyczne (np. audio, VGA, HDMI, sterowanie ekranami, multimedialne, TV, przeznaczonych 
do prowadzenia symulacji)  



 

 

 41 

 instalację odgromową  
 

Oświetlenie korytarzy w całym budynku z wyłączeniem klatek schodowych i holu głównego uruchamiane czujnikami 
ruchu. 
Instalacje przeciwpożarowe 

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP), system oddymiania klatek schodowych, dróg ewakuacyjnych oraz system 
zasilania, sterowania i monitoringu położenia klap pożarowych w systemie wentylacji. Zaprojektowane okablowanie 
oraz elementy systemów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnymi polskimi normami oraz posiadać 
odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszelkie niezbędne 
opinie i uzgodnienia, a w szczególności być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
System powinien umożliwiać wykonanie komputerowej wizualizacji zdarzeń w systemie oraz posiadać możliwość 
zdalnego monitoringu przez sieć Ethernet. System powinien umożliwiać przekazywanie sygnałów o alarmach 
pożarowych i uszkodzeniowych do Państwowej Straży Pożarnej. 
Instalacja kontroli dostępu. 

Zaproponowany w projekcie system kontroli dostępu musi podlegać zatwierdzeniu przez użytkownika. Musi być oparty  
o elektroniczną kartę pracowniczą i legitymacje studencką  (systemie posiadany przez uczelnię OPIcamp) 
Instalacje strukturalne 

Sieć okablowania strukturalnego powinna składać się z instalacji logicznej oraz instalacji telefonicznej 
zaprojektowanych w ten sposób, że w każdej chwili dowolna  linia instalacji logicznej może pełnić funkcje instalacji 
telefonicznej i odwrotnie. 
Instalacja logiczna - światłowodowa sieć szkieletowa  
                               - okablowanie UTP 
                               - sieć WiFi           
System sygnalizacji włamania i napadu 

Zaprojektować jeden, wspólny dla całego budynku system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący wszystkie 
pomieszczenia w budynku, z kontrolą dostępu i systemem interkomowym w ramach zintegrowanego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem SMS. 
System BMS  

Systemie BMS oparty o jeden lub więcej sterowników integrujących urządzenia na budynku wyposażonych we 
wbudowaną wizualizację i możliwość rejestracji danych (sterowanie lokalne).Sterowniki zasilić z obwodów 
rezerwowanych. Interfejs użytkownika ma zapewniać dynamiczny dostęp do monitorowanych parametrów 
technologicznych systemu, ich modyfikowanie oraz zdalne sterowanie urządzeń technologicznych, za pomocą 
hierarchicznie powiązanych grafik. Zaproponowany w projekcie system musi podlegać zatwierdzeniu przez 
użytkownika. 
 
1.15 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: 
 

W ramach zamówienia należy wykonać zagospodarowanie terenu wokół realizowanego budynku, obejmujące m.in.: 
 
Strefa wejścia do budynku i chodniki 

Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób kompleksowy i zgodny z zagospodarowaniem terenów 
przyległych. Teren należy wyposażyć w chodniki i ciągi piesze oraz w elementy małej architektury m.in. kosze na 
śmieci, elementy do mocowania rowerów (produkt katalogowy, stalowy ocynkowany), ławki typu parkowego, oświetlenie 
terenu. Chodniki i ciągi piesze wykonać z płyt granitowych i kostki granitowej (jak na terenie kampusu uczelni) . Kształt i 
kolor kostek uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Szerokość zastosowanych chodników – minimum 1,50 
m. 
Parkingi 

Należy przewidzieć na terenie miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych. Miejsca dla osób niepełnosprawnych należy usytuować w pobliżu wejść do obiektu. W strefie 
wejściowej do budynku przewidzieć parking dla rowerów na 10 miejsc parkingowych.  
Drogi wewnętrzne 

Wykonać z kostki granitowej np.7/9 a całość ograniczyć krawężnikiem granitowym 15x30 cm 
Wyposażenie - mała architektura i zieleń 

Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania inwestycji należy przewidzieć ustawienie kontenera na odpady stałe  
w miejscu niewidocznym dla użytkowników, kosze na śmieci oraz należy zaprojektować zieleń oraz miejsca z ławkami 
parkowymi, należy przewidzieć tzw. ławkę solarną pozwalającą ładować telefony czy laptopy poprzez porty USB  
i  bezprzewodowo. 
Ogrodzenie terenu  

Należy wykonać jak ogrodzenie terenu kampusu uczelni.  
 
1.16 Sieci i przyłącza: 
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Zaopatrzenie w wodę 

Z sieci wodociągowej z włączeniem do sieci miejskiej w sposób wskazany przez gestora sieci. 
W terenie zewnętrznym przewidzieć indywidualne punkty czerpalne wody zimnej, opomiarowane wodom ierzem (ami) 
wody bezpowrotnie zużytej w sposób wskazany przez gestora sieci. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować po 
trasach zbliżonych do linii prostych najkrótszą drogą do obiektu. Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym 
należy przewidzieć w odpowiednim pomieszczeniu projektowanego obiektu. Rodzaj przewodów, wodomierze, armatura, 
zasuwy, określić zgodnie z wymaganiami SPGK Sanok dla dostawy wody. Zastosowane rozwiązania techniczne winny 
odpowiadać wymaganiom określonym w polskich normach i warunkach technicznych. 
Odprowadzenie ścieków  

Odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub w sposób wskazany przez gestora sieci. Przyłącze 
kanalizacyjne należy zaprojektować po trasach zbliżonych do linii prostych, możliwie najkrótszą drogą do obiektu. 
Odprowadzenie wód opadowych, odwodnienie terenu  

Ścieki deszczowe odbierane z połaci dachowych, placów manewrowych oraz dróg należy odprowadzić do nowo 
projektowanej sieci deszczowej zgodnie z warunkami wymaganiami przez SPGK Sanok. Rozwiązania techniczne 
powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych. 
Zaopatrzenie w ciepło  

Z sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny. 
Sieci i przyłącza energetyczne 

O szczegółowe warunki przyłączenia należy wystąpić do PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 
Energii  Sanok. 
Oświetlenie terenu 

Przewiduje się wykonanie na przylegającym bezpośrednio do obiektu terenie oświetlenia zewnętrznego w postaci lamp 
hybrydowych wyposażonych w oprawę ze źródłem LED i system panel fotowoltaiczny (latarnie do 6m wysokości), 
z wyłącznikiem zmierzchowym bądź regulowane, z niezależnego obwodu wewnątrz projektowanego obiektu. Należy 
zaprojektować oświetlenie elewacji zewnętrznej budynku (iluminację) wraz z odpowiednim sterowaniem. 
Kanalizacja teletechniczna – przyłącza 

Należy zaprojektować kanalizację teletechniczną, która połączy nowoprojektowany obiekt z serwerownią w budynku A 
Mickiewicza 21 w jedną sieć systemową. Budynki mają być połączone światłowodami tworząc nowoczesną sieć 
uczelnianą. Kanalizację należy połączyć z już istniejącą kanalizacją teletechniczną znajdującą się na ulicy Mickiewicza 
(własność Orange) lub na terenie uczelni przy budynku A oraz ułożyć kabel światłowodowy 12J. Kanalizację 
teletechniczną należy zaprojektować po trasach zbliżonych do linii prostych, możliwie najkrótszą drogą do obiektów. 
Kanalizacje teletechniczną należy zaprojektować z wodoszczelnych rur osłonowych DVK 110-T o konstrukcji 
dwuwarstwowej z zewnętrzną warstwą karbowaną i wewnętrzną poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabli, wykonaną z 
HDPE o średnicy zewnętrznej 110.0 mm i wewnętrznej 95 mm. Przewidzieć łączenie rur DVK dostarczanych w 
odcinkach 6.0 m poprzez stosowanie złączek typu MT. Całość kanalizacji wykonać na terenach o małych obciążeniach 
zewnętrznych takich jak trawniki i chodniki, przejścia pod drogami wykonana zgodnie obowiązującymi normami z 
użyciem rur o odpowiednich parametrach. Studnie kablowe zaprojektować z polietylenu o wysokości 110 cm. Pokrywy 
studni z polietylenu przeznaczone do bezpośredniego nieprzesuwalnego montażu, szczelne na wody opadowe, 
dodatkowo zabezpieczone uszczelką wargową. Wytrzymałość pokryw zgodnie danymi producenta do 500 kg nacisku. 
Wprowadzenie rur DVK do studni powinno zostać wykonane z użyciem złączki wodoszczelnej MT oraz uszczelki IS 
zestaw taki ma  zapewnić całkowitą odporność na przenikanie wilgoci do wnętrza studni. 
 
1.17 Wyposażenie obiektu w  sprzęt i urządzenia 
 

Należy wykonać projekt opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich branż oraz wyposażenia budynku  
(sprzęt dydaktyczny – symulatory/fantomy, meble, sprzęt nagłaśniający, multimedialny itp.), niezbędnego do ogłoszenia 
przetargu na realizację inwestycji oraz odrębnych postępowań na wyposażenie obiektu zgodnie z opracowanym 
projektem wykonawczym i aranżacją wnętrz. 
 
1.18 Postanowienia końcowe  
 
Załączniki 

 wypis z miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka z dnia 11.03.2016 roku,  
 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,  
 kopia mapy zasadniczej 1 : 1000 i 1 :500, 
 kopia uchwały nr XIII/102/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie „Park 
Miejski”, 

 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA  
Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI, 

 zdjęcia terenu i obiektów w kompleksie przy ulicy Mickiewicza 21. 

 


