
Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
KOMPLEKSOWE DOPOSAŻENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH W KONTROLE DOSTĘPU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejących drzwi w kontrole dostępu. Należy wyposażyć drzwi w elektro zaczepy uniemożliwiające 
osobom nieupoważnionym otworzenie ich. Do każdych drzwi należy dostarczyć i zamontować szyfrator umożliwiający otworzenie drzwi poprzez 
wpisanie kodu jak i przyłożenie karty. System kontroli dostępu musi współgrać z istniejącym systemem z którego korzysta Szpital - (ROGER RACS 4 PR 
MASTER). Po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie nowej instalacji do każdych drzwi oraz podłączenie kontrolerów dostępu do sieci 
komputerowej – szafa dystrybucyjna z przełącznikiem sieciowym, do której należy się podłączyć z instalowanym systemem znajduje się w rozdzielni C, 
umiejscowionej pod Oddziałem SOR. Na Oddziale znajdują się obecnie trzy kontrolery dostępu, które należy połączyć z nowo montowanymi, tworząc 
tym samym jeden podsystem umożliwiający sterowanie wszystkimi kontrolerami na Oddziale. Magistrala, z której obecnie korzystają kontrolery 
znajduje się nad sufitem w okolicach wejścia na SOR. Po podłączeniu wszystkich kontrolerów do sieci komputerowej, należy zaprogramować 
zamontowane urządzenia w centrali, która znajduje się w biurze Inspektora ds. Eksploatacji i Utrzymania Szpitala. Należy również dostarczyć 40 kart 
zbliżeniowych współpracujących z montowanym systemem. 
Podczas kładzenia nowej instalacji należy wykorzystać istniejące koryta kablowe jeżeli będzie miejsce na nowe przewody. Samo zejście przewodem 
do urządzenia należy wykonać poprzez bruzdowanie  po stronie wewnętrznej w pomieszczeniach, bruzdy należy uzupełnić masą tynkarską i gładzią 
szpachlową, na koniec odmalować farbą ( gdyby wystąpił problem w doborze farby należy dobrać jak najbardziej zbliżony kolor do istniejącego.) 
 

 Wszelkie uszkodzenia powłok malarskich ścian, pęknięcia tynku itp., które powstały podczas prac  należy usunąć i naprawić, doprowadzić 
do stanu pierwotnego.  

 
 

WYKAZ POMIESZCZEŃ 
 

1. pok. przygotowawczy – izba przyjęć SOR 
2. pok. przygotowawczy – izba przyjęć SOR 
3. pok. przygotowawczy – izba przyjęć SOR  
4. rejestracja    - izba przyjęć SOR 
5. pok. przygotowawczy – przy rejestracji izby przyjęć SOR  
6. brudownik    - pom. Znajduje się na oddziale SOR 
7. pok. konsultacyjny   - pom. Znajduje się zaraz za brudownikiem na oddziale SOR 
8. drzwi wewnętrzne na klatkę schodową wewnątrz oddziału SOR  

 
 

ILOŚĆ/DŁUGOŚĆ 
 

1. Urządzenia (szyfrator)        8 szt. 
2. elektro-zaczep        8 szt.  
3. Przewód ( skrętka)        około 200 m/b ( całość ) 

 
 

 
WYMIANA STOLARKI W WIACIE DLA KARETEK SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I GARAŻY  

 
Bramy SOR: 
 
Brama przemysłowa segmentowa 
wymiary 5m x 3m – około 15m2 jedna sztuka ( do wymiany 2 bramy) 
Kolor zewnętrzny do ustalenia z zamawiającym ( paleta kolorów standard )Kolor wewnętrzny biały 
Przeszklenie : Sekcja IP szyba podwójna odporna na zarysowania , kolor sekcji anoda, ilość 1 ( 3 Panel od dołu) 
brama otwierana za pomocą pętli indukcyjnej w odległości ok. 30 m od bramy. 
Brama wyposażona w szybki napęd do 80 obr/min 
kurtyna świetlna zabezpieczająca światło otworu do wysokości obszaru roboczego 
montaż 
 
Bramy garaże:  
 
Brama przemysłowa segmentowa  
2 sztuki 2.40m x2.56m - około 
Brama garażowa rozwierana, dwu skrzydłowa, ocieplana. 
1 sztuka 2.37m x 2.56 – około  
Kolor zewnętrzny do ustalenia z zamawiającym ( paleta kolorów standard ) 
Kolor wewnętrzny biały 
Przeszklenie : brak 
brama ręczna z zamkiem i klamką  
montaż 
 

Dodatkowo: Napis emergency 
Litery 3D zgodnie z wizualizacją boczki taśma aluminiowa czerwona, przody płyta pmma czerwona podświetlane, wodoszczelne.  



 


