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 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Specyfikacja wykonania prac 
 
 
1. Wykonawca podczas przygotowania oferty i realizacji robót wyłączy z oferty następujące prace i 

elementy: 
1) Architektura i konstrukcja; 

a) Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia - 1.15 
2) Instalacje elektryczne; 

a) Rozdzielnia zasilania T-POŻ; 
b) Centralna bateria; 
c) Instalacja oświetlenia awaryjnego – oddział chirurgii A i B (budynki nr 1, 3, I piętro); 
d) Instalacja oświetlenia awaryjnego – Zakład Diagnostyki Obrazowej (budynek nr 2, I piętro). 

3) Instalacje teletechniczne; 
a) Instalacja SSP: centrala sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji pożaru dla oddziału chirurgii A i B 

(budynki nr 1, 3, I piętro) i Zakładu Diagnostyki Obrazowej (budynek nr 2, I piętro); 
b) Instalacja CCTV: instalacja i kamery wewnętrzne - 22szt, instalacja i kamery zewnętrzne - 5szt, 

rejestrator; 
2. Wykonawca podczas przygotowania oferty i realizacji robót uwzględni warunki i prace uzupełniające 

polegające na: 
1) Architektura i konstrukcja; 

a) Zamawiający w zakresie realizacji niniejszego zadania oczekuje wykonania remontu wszystkich klatek 
schodowych objętych modernizacją w zakresie oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Zamawiający 
oczekuje wykonania naprawy spękań na ścianach i sufitach oraz spodzie biegów schodowych i 
spoczników. Powierzchnia objęta naprawami to około 2 800 m2. Dodatkowo Zamawiający oczekuje 
zagruntowania całej powierzchni gruntem głęboko penetrującym i wykonanie 2 krotnego malowania 
farbami lateksowymi w kolorze np. białym w pierwszej klasie krycia i ścieralności np. ACROTIX 3000; 

b) W zakresie remontu powierzchni sufitów i ścian w korytarzach Zamawiający oczekuje uzupełnienia 
bruzd po wykonanych pracach instalacyjnych, uzupełnienia okładzin w miejscach prowadzenia 
instalacji tam, gdzie przewiduje się bruzdowanie. W miejscach w których przewidziano bruzdowanie, 
na elemencie którego dotyczy bruzdowanie należy wykonać uzupełnienie bruzdy oraz nowe powłoki 
malarskie 2 krotnego malowania farbami lateksowymi w kolorze zbliżonym do koloru istniejącego w 
pierwszej klasie krycia i ścieralności np. ACROTIX 3000. W trakcie realizacji prac należy na bieżąco 
sprzątać i utrzymywać w czystości pomieszczenia w których realizowane są prace. Realizacja prac na 
czynnych oddziałach musi zostać uzgodniona każdorazowo z Zamawiającym; 

c) Zamawiający oczekuje w miejscach występowania sufitów podwieszonych wykonania instalacji nad 
tymi sufitami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wymianą uszkodzonych kasetonów 
sufitowych a w miejscach występowania sufitów g-k wykonania naprawy w miejscach otworowania 
lub założenia systemowych rewizji sufitowych; 

d) Zamawiający oczekuje w miejscach, gdzie nie występują sufity podwieszone: 
- w obrębie klatek schodowych dopuszcza po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji wykonanie 

instalacji natynkowo przy ewentualnym wykorzystaniu istniejących tras lub natynkowo w 
zamkniętych korytach kablowych, jeśli przepisy na to pozwalają. Sposób wykonania instalacji 
powinien być uzgodniony i zależeć będzie od lokalnych warunków występujących w danej 
lokalizacji, 

- w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie nie występują sufity podwieszone Zamawiający dopuszcza 
po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji wykonanie instalacji natynkowo lub przy wykorzystaniu 
istniejących tras oraz natynkowo w zamkniętych korytach kablowych, jeśli przepisy na to 
pozwalają. Sposób wykonania instalacji powinien być uzgodniony i zależeć będzie od lokalnych 
warunków występujących w danej lokalizacji, 

- w ciągach komunikacyjnych, gdzie nie występują sufity podwieszone Zamawiający dopuszcza po 
wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji wykonanie instalacji natynkowo lub przy wykorzystaniu 
istniejących tras oraz natynkowo w zamkniętych korytach kablowych jeśli przepisy na to pozwalają. 
Sposób wykonania instalacji powinien być uzgodniony i zależeć będzie od lokalnych warunków 
występujących w danej lokalizacji, 
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- w pomieszczeniach, gdzie nie występują sufity podwieszone Zamawiający dopuszcza po 
wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji wykonanie instalacji natynkowo lub przy wykorzystaniu 
istniejących tras lub natynkowo w zamkniętych korytach kablowych jeśli przepisy na to pozwalają. 
Sposób wykonania instalacji powinien być uzgodniony i zależeć będzie od lokalnych warunków 
występujących w danej lokalizacji, 

2) Instalacje elektryczne; 
a) Centralna bateria: 

- demontaż istniejącej starej instalacji oświetlenia awaryjnego, 
- doposażyć centralną baterię w moduł liniowy (wyjściowy) ML-S 4x3A – 7 szt., moduł wejść 

bezpotencjałowych LS24 – 3 szt., 
- rozbudować system oświetlenia ewakuacyjnego o instalacje w Aptece Szpitalnej: oprawa 

oświetleniowa sufitowa optyka korytarzowa – 10 szt., oprawa oświetleniowa optyka ogólna – 6 
szt., oprawa oświetleniowa ścienna z piktogramem – 8 szt., oprawa oświetleniowa sufitowa z 
piktogramem – 10 szt. 

3) Instalacje teletechniczne; 
a) Instalacja SSP: 

- demontaż istniejącej starej instalacji sygnalizacji pożaru, 
- włączenie do nowego istniejącego systemu SSP istniejących drzwi rozsuwanych w ilości 7kpl 

(wejście do przychodni – 2kpl, wejście izba przyjęć – 2kpl, oddział OAiIT – 3kpl), dźwigów 
osobowych – 3kpl, drzwi wejściowych na oddziały wewnętrzny, kardiologii, OAiIT – 6kpl, należy 
skalkulować urządzenia, elementy sterowania i wyposażenia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania systemu, 

- dostawa i montaż do centrali SSP 3szt modułów 2 linii dozorowych np. typu MLD-61 oraz w razie 
konieczności inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, 

- rozbudować system o instalację w Aptece Szpitalnej: czujka dymu punktowa, optyczna – 5szt, 
czujka dymu punktowa w międzystropiu ze wskaźnikiem zadziałania – 5szt, przycisk pożarowy typu 
ROP – 2szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej (bud. nr 2, poz. -1): czujka 
dymu punktowa, optyczna – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach technicznych wentylatorni (bud. nr 1, poz. 4): 
czujka dymu punktowa, optyczna – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach technicznych wentylatorni (bud. nr 3, poz. -1): 
czujka dymu punktowa, optyczna – 2szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach technicznych wentylatorni (bud. nr 3, poz. 5): 
czujka dymu punktowa, optyczna – 3szt, 

- rozbudować system o instalację w budynku energetycznym i garażu (budynek nr 7): czujka dymu 
punktowa, optyczna – 8szt, przycisk pożarowy typu ROP – 3szt, 

- Wykonawca zapewni podłączenie systemu SSP do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdańsku, 

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym typ, rodzaj i rozmieszczenie piktogramów na drogach 
ewakuacyjnych, 

-  
b) Instalacja SAWIN; 

- centrala systemu zabudowa w pomieszczeniu centrali SSP (bud. nr 2, poz. -1), 
- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach apteki zewnętrznej (bud. nr 2, poz. 0): czujka 

ruchu typu PIR – 2szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, 
- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej (bud. nr 2, poz. -1): 

czujka ruchu typu PIR – 1szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, czujnik temperatury – 1szt, 
czujnik zalania – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej (bud. nr 3, poz. -1): 
klawiatura manipulatora LCD – 1szt, czujnik temperatury – 1szt, czujnik zalania – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu wentylatorni (bud. nr 2, poz. -1): czujka ruchu 
typu PIR – 1szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, czujnik zalania – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w magazynie pościeli (bud. nr 3, poz. -1): czujnik zalania – 3szt, 
- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach pracowni endoskopii i gastroskopii (bud. nr 3, 

poz. 0): czujka ruchu typu PIR – 6szt, klawiatura manipulatora LCD (montaż na izbie przyjęć) – 1szt, 
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- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu rejestracji (bud. nr 2, poz. 0): czujka ruchu typu 
PIR – 1szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w gabinetach stomatologii (bud. nr 2, poz. 1): czujka ruchu typu 
PIR – 4szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w gabinecie ginekologii (bud. nr 2, poz. 1): czujka ruchu typu PIR – 
2szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w gabinecie USG (bud. nr 2, poz. 1): czujka ruchu typu PIR – 1 szt, 
klawiatura manipulatora LCD – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w gabinetach okulistyki (bud. nr 2, poz. 2): czujka ruchu typu PIR – 
3szt, klawiatura manipulatora LCD – 2szt, 

- rozbudować system o instalację w gabinetach psychiatrii (bud. nr 2, poz. 2): czujka ruchu typu PIR – 
3szt, klawiatura manipulatora LCD – 1szt, 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach administracji (bud. nr 2, poz. 2): czujka ruchu 
typu PIR – 12szt, klawiatura manipulatora LCD – 11 szt., 

- rozbudować system o instalację w budynku energetycznym i garażu (budynek nr 7): czujka ruchu 
typu PIR – 5szt, klawiatura manipulatora LCD – 1 szt., 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu archiwum (bud. nr 2, poz. -1): czujnik 
temperatury – 18szt, czujnik wilgotności – 18 szt., czujnik zalania – 18 szt., 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu serwerowni (bud. nr 2, poz. -1): czujnik 
temperatury – 1szt, czujnik wilgotności – 1 szt., czujnik zalania – 1 szt., 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniach Apteki szpitalnej (bud. nr 2, poz. 0): czujnik 
temperatury – 9szt, czujnik wilgotności – 9 szt., 

- rozbudować system o instalację w pomieszczeniu serwerowni (bud. nr 2, poz. 2): czujnik 
temperatury – 1 szt., czujnik wilgotności – 1 szt., czujnik zalania – 1 szt., 

- czujniki temperatury – zakres regulacji progów alarmowych: 5 – 60
o
C, możliwość podłączenia, 

komunikacji i współpracy z centralą alarmową systemu SAWIN, 
- czujnik wilgotności – zakres regulacji progów alarmowych: 30 – 90%, możliwość podłączenia, 

komunikacji i współpracy z centralą alarmową systemu SAWIN 
- czujnik zalania - wyposażony jest w sondę na przewodzie długości 3 m z możliwością dowolnego 

skracania przewodów możliwość podłączenia, komunikacji i współpracy z centralą alarmową 
systemu SAWIN, 

- System SAWIN należy wyposażyć w moduły komunikacji GSM, Ethernet oraz w oprogramowanie 
umożliwiające zdalną diagnostykę, konfigurację i nadzór systemu SAWIN, możliwość dowolnego 
ustawienia, konfiguracji i generowania raportów w trybie dobowym, miesięcznym i rocznym o 
stanie wilgotności, temperatury i zalania w pomieszczeniach. Należy zastosować taki system, aby 
umożliwić integrację z pracującym system w Aptece Szpitalnej. 

c) Instalacja CCTV: należy uwzględnić dostawę, montaż instalacji i kamer wewnętrznych K.-1.3,-1.4,-1.6, 
K0.1,0.4,0.5,0.8,0.9, K1.3, k5.1 (10 kpl.), zewnętrznych KZ1,3,5,6,8,9,11,13,14,15,16 (11 kpl.), 
dokładną lokalizację kamer uzgodnić z Zamawiającym; 

4) Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; 
3. Wykonawca w ramach zadania dostarczy, zamontuje, wykona okablowanie, podłączy, uruchomi, 

skonfiguruje i przekaże do eksploatacji system (oprogramowanie) do wizualizacji i integracji systemów 
zabezpieczenia mienia. 
1) System powinien być wyposażony min w elementy: 

a) Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: 
DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, ograniczenie ilości elementów: brak; liczba obsługiwanych stacji 
klienckich: 3; liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; liczba obsługiwanych scenariuszy: bez 
ograniczeń; 

b) Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, 
Texecom, Siemens, MOXA, Hartman; 

c) Dedykowana stacja kliencka z zainstalowanym oprogramowaniem w następującej konfiguracji: 
─ obudowa tower  
─ procesor min. Intel i7 
─ karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 
─ dwie karty graficzne karta graficzna wyjścia monitorowe do 3 monitorów jednocześnie 

niezależnie - 4 GB Pamięci GDDR5 
─ wyjścia monitorowe do 6 monitorów jednocześnie niezależnie 
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─ min 8GB RAM 
─ min płyta główna obsługa pamięci min 32 GB RAM , obsługująca procesory 8 generacji  
─ porty 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x 

LAN (RJ45) port(s), 6 x SATA 6Gb/s port(s) 
─ Support Raid 0, 1, 5, 10 
─ dysk serwerowy min 1 x 1 TB 
─ zainstalowane oprogramowanie  
─ Microsoft Windows 10 Pro skonfigurowany do pracy z systemem  
─ mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie) 
─ - Gwarancja 5 lat 
─ w ramach gwarancji wymagane jest wsparcie techniczne, serwis urządzeń, aktualizacje 

firmware’u ww sprzętu, konfiguracja urządzeń, rozwiązywanie problemów 
eksploatacyjnych. 

drukarka: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe o następujących parametrach: 
─ przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika 
─ rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 
─ laserowa kolorowa format A4 
─ drukowanie poufne tak 
─ wydajność tonera startowego (mono) do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk 

ciągły) 
─ wydajność tonera startowego (kolor) do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 
─ wydajność tonera standardowego (mono) do 6300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk 

ciągły)wydajność tonera standardowego (kolor) 
─ do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  
─ funkcja oszczędzania tonera tak 
─ standardowa pamięć 1024 MB 
─ maksymalna pamięć 1024 MB 
─ miesięczne obciążenie do 50000 stron 
─ szybkość procesora 800 MHz (x2) 
─ poziom hałasu max 63 dB 

Języki i Emulacje 
─ standardowe języki drukarki UFRII 
─ PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie 

drukowanie z aplikacji.) 
─ PCL 6 
─ PostScript 
─ czcionki i znaki 
─ 45 czcionek PCL 
─ 136 czcionek PostScript 

Komunikacja 
─ ethernet - druk w sieci LAN tak 
─ wireless - druk przez WiFi tak 
─ NFC tak 
─ standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed) 
─ Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) 
─ Wireless (802.11b/g/n) 
─ NFC (Touch & Print) 
─ Wi-Fi Direct 

Wymagania Systemowe 
─ Windows 
─ Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / 

Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Vista 
─ hardware 
─ Urządzenie wielofunkcyjne  
─ Kaseta czarnym tonerem (do 2200 stron),  
─ Kaseta startowa tonerem błękitnym/ amarantowym/żółtym (do 1200 stron), 
─ Przewód zasilający,  
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─ Przewód telefoniczny, Skrócona instrukcja, Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem, Karta 
gwarancyjna 
Inne 

─ panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy min LCD 12,7 cm 
─ gwarancja 5 lat 

d) Dedykowany serwer z z zainstalowanym oprogramowaniem w następującej konfiguracji: 
─ obudowa rack 4U 19” 
─ procesor min Intel Xeon 8 rdzeniowy taktowanie min 3,4 GHZ 
─ dwie karty sieciowe 10/100/1000 Mbit/s 
─ min jedna karta graficzna wyjścia monitorowe do 3 monitorów jednocześnie niezależnie - 4 

GB Pamięci GDDR5 
─ min 16GB RAM  
─ dysk serwerowy 1 x 1 TB do rejestracji 24/7 zapisywania plików  
─ wbudowane dyski: - porty USB: 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 
─ zainstalowane oprogramowanie wraz z kluczem systemowym 
─ Microsoft Windows 10 Pro skonfigurowany do obsługi pracy z systemem  
─ menu ekranowe: język polski  
─ mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie) 
─ gwarancja 5 lat 
─ w ramach gwarancji wymagane jest wsparcie techniczne, serwis urządzeń, aktualizacje 

firmware’u ww sprzętu, konfiguracja urządzeń, rozwiązywanie problemów 
eksploatacyjnych. 

e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szafę RACK w następującej konfiguracji: 
─ Szafa stojąca 42” min 800 x 1100  
─ Kolor szafy: czarny  
─ rodzaj frontów: stal perforowana z zamkiem  
─ rodzaj drzwi tylnych: podwójne perforowana stal z zamkiem  
─ drzwi boczne (panele) - pełne stalowe demontowane na zatrzaskach możliwością montażu 

zamka, 
─ sufitowy panel wentylacyjny ( min 4 wiatraki)  
─ ilość półek: 3 półki 
─ listwa zasilająca min 6 portowa do zamontowania w szafie2 sztuki  
─ kółka transportowe - 4 kółka + 4 nóżki  
─ złącza uziemiające  
─ organizery okablowania pionowe 2 sztuki 
─ w zestawie komplet kluczyków  
─ Wykonawca zobowiązany jest do wymiany starej szafy RACK wraz z przełożeniem patch 

paneli, urządzeń aktywnych sieci i instalacji.  
f) Moduł/y integracyjny/e integrowanych systemów; 
g) Licencję (jeżeli wymagana), umożliwiającą Użytkownikowi wykonywanie wszystkich zmian w 

konfiguracji systemu; 
h) W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia pełne wsparcie techniczne, ewentualne wykonywanie 

zmian w konfiguracji systemu; 
i) Zapewnienie minimum rezerwy wejść analogowych – 12 szt., wejść cyfrowych – 10 szt., wyjść 

cyfrowych – 10 szt. 
2) System powinien umożliwić integrację w szpitalu istniejących oraz objętych niniejszą specyfikacją 

systemów takich jak: 
j) CCTV; 
k) SAWIN; 
l) SAP; 
m) Centralna bateria oświetlenia awaryjnego; 
n) Kontrola temperatury, wilgotności i zalania pomieszczeń; 
o) Kontrola dostępu; 
p) System wentylacji (min. 12 central wentylacji); 
q) Sprężarki (min 2szt.); 
r) Agregat prądotwórczy; 
s) Zasilacz UPS (min 6szt); 
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t) Integracja systemu alarmowania o przekroczeniu temperatur w lodówkach (5szt.) Apteki Szpitalnej; 
u) System elektroenergetyczny: pomiar energii, mocy czynnej, biernej, stan łączników (rozdzielnica 

główna w budynku energetycznym - RGnn oraz rozdzielnica w budynku nr 3 – RGnn3);  
3) Oprogramowanie powinno zawierać i umożliwiać: 

a) Wspólny interfejs dla wszystkich integrowanych systemów; 
b) Wizualizację obiektów; 
c) Zaawansowane scenariusze reakcji na zdarzenia; 
d) Archiwum zdarzeń; 
e) Sygnalizowanie alarmów; 
f) Powiadomienia przez aplikację kliencką e-mail i SMS; 
g) Możliwość dowolnego ustawienia, konfiguracji i generowania raportów w trybie dobowym, 

miesięcznym i rocznym o stanie wilgotności, temperatury itp. w pomieszczeniach. 
 


