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Zakres Rzeczowy Robót dla zadania pn. 

„Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej 

Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi” 

 

1. Przedmiot robót 

Celem realizacji zadania jest dostosowanie pomieszczenie nr 26 do wymagań Gabinetu Tomografii w 

ramach działającego Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

2. Stan istniejący. 

Obecnie pomieszczenie służyło jako Gabinet RTG nr 26 w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

ul. Pabianicka 62 (Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna). 

Istniejące ściany – z cegły pełnej o grubości 12 obudowane płytą G-K z wkładką ołowianą. 

Istniejące stropy – żelbetowe o grubości 20 cm 

Powierzchnia gabinetu – 31,6 m2 

Wysokość gabinetu do sufitu podwieszanego 2,7 m. 

3. Zakres prac adaptacyjnych przez dostawą i montażem aparatu. 

a. Zgłoszenie robót budowlanych (o ile będzie wymagane) 

b. wykonanie układu pomieszczeń zgodnie z rysunkami (Wytyczne Instalacyjne), 

c. wycięcie stropu pod gantrę i stół pacjenta (zgodnie z Wytycznymi Instalacyjnymi), 

d. wykonanie osłon ścian przed promieniowanie jonizującym zgodnie z Projektem Ochrony 

Radiologicznej – Zakres prac adaptacyjnych oraz materiały stałe, 

e. wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, zakończenie wszelkich prac mokrych i 

kurzących, odkurzenie pomieszczeń, 

f. zerwanie istniejącej wykładziny oraz wykonanie wylewki samopoziomującej,montaż 

wykładziny antystatycznej, zabezpieczenie podłoża na czas wprowadzenia aparatu do 

pracowni; 

g. wykonanie podłogowych kanałów instalacyjnych do rozprowadzenia okablowania pomiędzy 

elementami aparatu, 

h. dostawa, montaż i okablowania lamp ostrzegających (lokalizacja nad drzwiami wejściowymi 

do pracowni CT), 

i. wykonanie sieci komputerowej i zapewnienie połączenia z siecią Internet. 
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Roboty instalacyjne elektryczne 

a. wykonanie przyłącza elektrycznego od rozdzielni głównej do urządzenia. Szacowana długość 

około 100 m.  

b. w rozdzielni głównej należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy. 

c. Pętla linii zasilającej mierzona przy rozdzielni aparatu nie powinna przekraczać ⩽ 200 mΩ, 

przy tomografie ⩽ 250 mΩ 

d. zapewnienie koniecznych instalacji oświetleniowych i elektrycznych 

e. Pozostałą instalację w pomieszczeniu należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Instalacyjnymi 

Urządzenia, 

f. Tablica zasilająca urządzenia zostanie dostarczona i zmontowana przez dostawcę urządzenia 

(str. 6 Wytyczne Instalacyjne) 

g.  wykonanie dokumentacji powykonawczej  

Oczekiwany termin wykonania zamówienia : 30 dni kalendarzowych 

4. Zakres prac adaptacyjnych po dostawie i montażu aparatu. 

a. ułożenie pokryw kanałów kablowych; 

b. ułożenie brakujących fragmentów wykładziny podłogowej na kanałach kablowych, zgrzanie 

szczelin; 

c. przyłączenie zasilania aparatu. 

 

5. Wizja lokalna 

Przed przystąpieniem do składania ofert obowiązkowa jest wizja lokalna potwierdzona protokołem. 

Oferty złożone bez odbycia wizji lokalnej zostaną odrzucone. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Projekt Ochrony Radiologicznej 

Załącznik nr 2 – Wytyczne Instalacyjne 

 


