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Oferta na dostawę i montaż zewnętrznego modułowego systemu medycznego 

dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



Wstęp
Oferta na dostarczenie systemu modułowego (kontenerowego) 

do celów triage w związku z pandemią COVID-19 przed oddziałem SOR

Na podstawie otrzymanych wytycznych, przedstawiamy naszą 

koncepcję stworzenia dodatkowych pomieszczeń do triage’u

pacjentów przy oddziale SOR 
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Remedium na problem prowadzenia badań wstępnych pod kątem zakażenia SARS COV-2 przed wejściem na SOR

Zastosowanie typowych kontenerów biurowych odpowiednio 

dobranych technologii budowlanych i medycznych gwarantuje 

dostępność rozwiązań

Dostępność

Standaryzacja wyposażenia, inteligentne rozwiązania, 

optymalizacja procesów, gwarantują wyjątkowo niskie 

koszty stworzenia szpitala per 1 łóżko szpitalne

Niskie koszty

Dzięki zastosowaniu typowych kontenerów 

biurowych wysokiej jakości, możemy budować 

szpitale w 2 tygodnie w dowolnym miejscu 

w kraju i zagranicą

Szybki czas wdrożenia

System kontenerowy składa się z typowych kontenerów 

20 stopowych (6m długości). Możliwość przewożenia po 

2szt na typowej naczepie typu TIR

Mobilność

Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, 

konsultacje medyczne, gwarantują profesjonalne 

rozwiązania dla warunków kryzysowych

Profesjonalizm

Dzięki autorskim rozwiązaniom filtrów, komora 

rękawicowa, do bezpiecznej diagnostyki 

pacjentów przez ścianę w komorze (GloveBox),  

wentylacja powietrza wchodzącego 

i wychodzącego z sekcji modułowej szpitala

Minimalizacja zagrożeń wirusowych
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Poczekalnia i system izolatek
Szybki i skuteczny sposób leczenia chorób zakaźnych

Dzięki prostemu i powtarzalnemu systemowi izolatek dla osób 

chorych i zakażonych, z zapewnionym systemem filtrowania 

powietrza i elektronicznym rozwiązaniom komunikacyjnym, 

zmniejszamy liczbę bezpośrednich kontaktów między chorymi 

i personelem medycznym do niezbędnego minimum

4



5

Uproszczony schemat podziału pomieszczeń do celów triage’u pacjentów przy oddziale SOR: Poczekalnia dla 9 osób, gabinet medyczny typu 

komora rękawicowa z okienkiem podawczym, toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

5 pojedynczych sal pacjentów z toaletami, korytarz z przejściem na szpitalny oddział SOR w budynku szpitala, 



Atuty naszego 

rozwiązania

Dlaczego nasze rozwiązanie jest atrakcyjne? Jakie są atuty? 

Jakie zastosowaliśmy rozwiązania?
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Cechy unikalne naszego rozwiązania

Pomieszczenia modułowe o łącznej powierzchni 78m.kw. 

Przygotowane 6 miejsc siedzących dla pacjentów z 

przegrodami plexi, 3 miejsca dla pacjentów na wózkach dla 

niepełnosprawnych z przegrodami, toaleta dla osób 

niepełnosprawnych, podjazd na wejściu dla wózków

Poczekalnia do testów COVID-19

5 oddzielnych pomieszczeń z łóżkami transportowymi 

(80cm szer x 200cm dł) do tymczasowego pobytu 

pacjentów do przeprowadzenia triage’u – wstępnej 

selekcji pacjentów na poszczególne oddziały. 

Wyposażone w toalety, klimatyzację i wentylację.

Izolatki do triage’u pacjentów

Pomieszczenie poczekalni będzie wyposażone 

w klimatyzację oraz wyciągi powietrza na 

zewnątrz przez filtry HEPA. Pomieszczenia 

izolatek z pojedynczymi klimatyzatorami 

i wyciągiem powietrza na zewnątrz przez filtry.

Klimatyzacja i wentylacja

Możliwość zainstalowania systemu audio i wideo 

komunikacji dwustronnej z pacjentami w izolatkach. 

Możliwość zainstalowania monitorów w poczekalni do 

celów przekazywania komunikatów do pacjentów w 

poczekalni.

Zdalna komunikacja

Pomieszczenie przegrodzone szybą plexi z dwoma 

parami rękawic (jak komorze rękawicowej) oraz z 

szufladkowym okienkiem podawczym, do pobierania 

próbek do testów na obecność wirusa SARS COV-2

Wstępna diagnostyka i przesiew

Dzięki zainstalowanym przegrodom plexi pomiędzy 

oczekującymi pacjentami, odciąganiu powietrza w dolnej 

części poczekalni, systemowi komunikacji wideo, 

możliwe jest ograniczenie do minimum ryzyk

przenoszenia zakażeń wirusowych na oddziale SOR.

Bezpieczeństwo i komfort pacjentów
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Rzut z góry Widok od frontu
Widok z góry pokazuje układ 

pomieszczeń w modułowym 

pomieszczeniu poczekalni i 

zestawu izolatek

Przejście korytarzem z 

poliwęglanu na oddział 

szpitalny SOR – łącznik 

pomiędzy zewnętrznym 

modułowym systemem a 

oddziałem szpitalnym

Widok od strony szpitala

Widok od strony wejścia do 

modułowego systemu 

poczekalni, izolatek do triage’u, 

pomieszczenia do pobierania 

próbek do testów i rejestracji 

pacjentów

Każda izolatka wyposażona 

będzie w toaletę i klimatyzację, 

okno w toalecie i drzwiach 

przesuwnych celem 

zapewnienia światła dziennego

Izolatki z toaletą
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Parametry techniczne modułów (kontenerów) cz.1.
Opis techniczny kontenera

1.Wymiary modułów: 

Moduł TS2 wymiary zewnętrzne: szerokość 2435 mm, długość 6055 mm i wysokość 2790 mm. 

wymiary wewnętrzne: szerokość 2225 mm, długość 5845 mm i wysokość 2500 mm. 

2. Konstrukcja stalowa: 

Moduł jest wykonany, jako spawana rama stalowa o grubości. 4 mm, zewnętrzny płaszcz dachowy i obwodowy jest z polakierowanej ocynkowanej blachy stalowej FeZn o grubości 0,6 mm 

połączonej z ramą w sposób metaliczny. 

Konstrukcję nośną stanowi stalowa rama spawana. Wszystkie profile kształtowe są wykonane ze stali 

S 355 JO, pozostałe profile są ze stali S 235 JRG2. 

Ciężar ramy stalowej modułu TS2 - 784 kg, Całkowity ciężar modułów zależy od ich wykonania i waha się od 2300 kg do 3000 kg. 

Konstrukcja modułu jest zaprojektowana tak, żeby wytrzymywała obciążenie śniegiem 1,0 kN/m-2, wiatrem 0,55 kN/m-2 i użytecznym, równomiernym obciążeniem podłogi o wartości 2,5 kN/m-2. 

3. Konstrukcja podłogi, ściany i dachu modułu: 

Podłoga 

PCV 1,5 mm Cetris albo DTD 20,0 mm albo 22,0 mm 

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 0,1 mm 

Izolacja (wełna mineralna) ƛ=0,033 W/m K 100,0 mm 

Blacha ocynkowana 0,6 mm 

Dach 

Blacha ocynkowana 0,6 mm, Izolacja (wełna mineralna) ƛ=0,033 W/m K 120,0 mm 

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 0,1 mm, Płyta DTD laminowana 10,0 mm 

Ściana zewnętrzna 

Składa się z wymiennych paneli o szerokości 1160 mm. 

Konstrukcja panelu: 

Blacha ocynkowana 0,6 mm, Izolacja (wełna mineralna) ƛ=0,033 W/m K 60,0 mm 

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE 0,1 mm 

Płyta DTD laminowana 10,0 mm 
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Parametry techniczne modułów (kontenerów) cz.2.

Opis techniczny kontenera

4. Ścianki wewnętrzne: 

Standardowe, nie izolowane ścianki działowe mają grubość 34 mm. Powierzchnię ścianki tworzy płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 10 mm. Ramę ścianki tworzą aluminiowe 

profile anodowane. 

Ścianki izolowane mają konstrukcję nośną ze stalowych profili ocynkowanych podobnie, jak w systemie KNAUF. Ścianki są wykonywane w kolorze białym. 

5. Wypełnienie otworów: 

Okna: są wykonane z plastiku w wersji pięciokomorowej z profili ALUPLAST ze wzmocnieniem stalowym. Wypełnienie tworzy podwójna szyba 4/16/4 U=1,1 W/m2K. Wymiary standardowych 

okien wynoszą 985x1115 mm (otwierane/uchylane). Okna mogą być wyposażone w zewnętrzne rolety plastikowe. Roleta ze strony zewnętrznej jest zamykana blaszaną osłoną. Okna i rolety są 

standardowo białe. Ponadto okna mogą być wyposażone w wewnętrzne rolety aluminiowe. 

6. Instalacja elektryczna: 

Układ sieci zasilającej TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz. 

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym: szybkie, samoczynne odłączenie od źródła zasilania uzupełnione wyłącznikiem różnicowo-prądowym. 

7. Współczynnik przenikania ciepła przez płaszcz obwodowy: 

Podłoga: U = 0,30 W/m2K  , Ściana: U = 0,49 W/m2K  , Dach: U = 0,26 W/m2K 

8. Izolacja akustyczna: 

Izolacyjność dźwiękowa ścian wynosi 38 dB, dachu 32 dB, okien 30 dB, drzwi typu ZK-U 31 dB

i dla drzwi typu DP 30 jest 34 dB. 

9. Wytrzymałość pożarowa: 

Moduły TOUAX mają „Klasyfikację wytrzymałości pożarowej“: 

ściany obwodowe - REI 60 ( o→i )- ef 

(ściana poddana od zewnętrznej strony działaniu zgodnie z krzywą pożaru zewnętrznego) - R 60 ( i→o ) / REW 45 ( i→o ) / REI 30 ( i→o ) 

(ściana poddana od wewnętrznej strony działaniu znormalizowanej krzywej temperatura/czas). 

Strop i podłoga - REI 45 

Wytrzymałość pożarowa modułów może być po wykonaniu zmian zwiększona aż do 90 minut.
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Nasz moduł przyszpitalny 

w liczbach

Nasze rozwiązanie można łatwo i szybko zmodyfikować wg Państwa oczekiwań, jesteśmy w stanie dostarczyć i zmontować je 

w ciągu 3-4 tygodni. Możliwe są inne warianty konfiguracji i układu pomieszczeń.

Miejsc w poczekalni

9
Pomieszczenie – komora 

rękawicowa do pobierania 

próbek

1
Izolatek dla pacjentów 

oczekujących na triage

5
Urządzeń klimatyzatorów

7
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Oferta dostarczenia 

zewnętrznych pomieszczeń 

przyszpitalnych dla oddziału 

SOR

Warunki handlowe (ceny, terminy dostaw) podlegają 

negocjacjom. 
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Poniżej przedstawiamy tabelę z wykazem poszczególnych elementów składowych (z elementami opcjonalnymi).

* - elementy opcjonalne

** - zakładamy, że media zostaną wyprowadzone ze szpitala i w naszej gestii pozostanie tylko podłączenie

Kalkulacja cenowa

Lp. Opis Ilość

1.

System modułów (kontenery medyczne) z toaletami i 

przegrodami plexi oraz ścianami działowymi 6

2. Klimatyzacja 7

3. System wentylacji (odciągi z filtrami HEPA) 2

4. System komunikacji audio i wideo* 5

5. System wyświetlania informacji w poczekalni* 2

6. Przygotowanie terenu 6

7. Dostawa i montaż 6

8. Przyłączenie mediów (woda, ścieki, en.el.)** 1

9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej 1



Oferta

Przedstawione przykładowe zestawienie układu elementów i 

wyposażenia na poprzednim slajdzie, włącznie z pełnym 

wykonaniem pod klucz przyszpitalnego modułowego obiektu 

dla oddziału SOR jest możliwe do wykonania w terminie  do 4 

tygodni od dnia podpisania umowy i otrzymania zaliczki w 

wysokości 50% wartości umowy

Warunki handlowe (ceny, terminy dostaw) podlegają 

negocjacjom. 
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Koordynator projektu

z ramienia Biomass Energy Project SA

Dziękuję za uwagę, zapraszam do kontaktu

Wojciech Skarbonkiewicz

Tel. 693 61 77 07

Mail: wojciech@bep-sa.pl

www.bepmedcenter.com
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