
Załącznik nr 5 

 
Zakres prac przygotowawczo- preinstalacyjnych niezb ędnych  

do prawidłowego funkcjonowania aparatu rtg. 
 

1. Zakres prac przygotowawczych: 
naleŜy wykonać prace przygotowawcze pomieszczeń pod instalację oferowanego 
zestawu rtg w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania oferowanego 
zestawu a w szczególności: 
- posadowienia aparatu RTG 
- przystosowania sterowni aparatu RTG  
- wykonania przewidzianej przez producenta sieci kanałów okablowania systemowego 
aparatu RTG 
- wykonania przewidzianych stosownymi przepisami osłon przed promieniowaniem  
RTG, jeśli zachodzi taka konieczność 
- demontaŜ i usunięcie istniejącego w pomieszczeniu starego urządzenia RTG 
(utylizacja starego urządzenia RTG poświadczona stosownym dokumentem) 
- naprawa i ew. uzupełnienie wykładzin podłogowych elektroprzewodzących typu Tarkett 
- wykończenie pomieszczeń poprzez zastosowanie ochronnych paneli ołowiowych lub 
teŜ zamiennie poprzez zastosowanie wykładzin tynkarskich i min 4 krotne pokrycie 
antybakteryjnymi powłokami malarskimi typu BECKERS. 
- wykonanie okablowania komputerowego pracowni RTG. 
- demontaŜ zbędnego wyposaŜenia pomieszczeń 
- usunięcie istniejących wykładzin podłogowych 
- wypełnienie zbędnych kanałów kablowych 
- wykonanie właściwych dla oferowanego urządzenia kanałów na okablowanie 
systemowe 
- remont i uzupełnienie ubytków w gładziach tynkowych pomieszczeń objętych zakresem 
opracowania 
- wykonanie nowych powłok malarskich przy uŜyciu antybakteryjnych farb typu 
BECKERS 
- wykonanie projektu ochrony radiologicznej 
- instalacja ochronnej stolarki drzwiowej, zapewniającej ochronność przewidzianą w 
projekcie 
- wykonanie przewidzianych w projekcie osłon RTG (jeśli konieczne). Technologia 
wykonania: min blacha ołowiana i podwójne płyty GK 

 
2. Przygotowanie zasilania aparatu, instalacja teletechniczna, klimatyzacja serwerowni: 
- wykonanie przyłącza kablowego do wskazanej przez Zamawiającego rozdzielni NN.  
- wykonanie niezbędnych adaptacji rozdzielni NN celem wydzielenia stosownych pól 
przyłączeniowych 
- instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni odpowiednio do zapotrzebowania 
serwera archiwizacyjnego. Dopuszcza się urządzenie typu „split”  
- wykonanie oświetlenia pomieszczenia badań RTG zgodnie z obowiązującym normami 
- wymiana drobnego osprzętu elektrycznego w obrębie pomieszczeń objętych zakresem 
opracowania (gniazdka, kontakty, włączniki) 
- wykonanie okablowania sieci komputerowej pracowni RTG oraz jej włączenie w sieć 
Zakładu radiologii. Standard wykonania: min 5 kategoria. 
- Wykonanie okablowania sieci Zakładu Radiologii. Standard wykonania min 5 kategoria. 
- Wykonanie okablowania do wskazanych pomieszczeń na Oddziałach i Poradniach w 
celu dystrybucji  cyfrowych zdjęć RTG do odbiorców obrazów diagnostycznych. 
- Wykonanie systemu kontroli dostępu do pracowni RTG z sygnalizacją alarmową 
- wykonanie systemu zabezpieczającego płaski bezprzewodowy panel cyfrowy przed 
kradzieŜą. 

 
3. Dokonanie uzgodnień w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w celu 

uzyskania decyzji o dopuszczeniu do uŜytkowania wskazanych pomieszczeń.   
 
Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej celem zapoznania się ze stanem 
istniejącej infrastruktury Zamawiającego. 


