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Zamość, dnia 04.12.2018 r.  

   AOT.R.334.248.18 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: Wykonania robót remontowych  w bloku „A” VII piętro strona lewa dla potrzeb Oddziału 

Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II                  

w Zamościu. 

 

Temat: „Wykonanie robót remontowych  w bloku „A” VII piętro strona lewa dla potrzeb 

Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana 

Pawła II w Zamościu.” 

 

 

I.  ZAKRES RZECZOWY  ZADANIA: 

 

1. Umiejscowienie Oddziału Okulistycznego. 

Oddział Okulistyczny  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła  

w Zamościu jest umieszczony w Bloku A na VII piętrze. Posiada dostęp  do  1 klatki ewakuacyjnej w 

bloku A (strona lewa) oraz klatki schodowej w bloku E, wraz  z 4 windami. Główne dojście do 

Oddziału klatką schodową w bloku E   i windami    z parteru (dojście do wind korytarzem z bloku D - 

Poradnie Specjalistyczne). Dla Oddziału zostały również, przeznaczone pomieszczenie na szatnie dla 

Personelu w piwnicach bloku B. 

 

1. Zakres prac remontowych. 

 

Pomieszczenie nr 8/37 :  

Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie (kolor) i 

sufitu farbą emulsyjną (biały) oraz malowanie farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową 

ościeżnicy, drzwi płycinowych  i grzejnika członowego c.o. wraz  z gałązkami, drzwiczek rewizyjnych 

itp. elementów. Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych  w kasetach i prowadnicach   w oknie.  

 

Pomieszczenie nr 8/36: 

Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie   szorowanie (kolor)        

i sufitu farbą emulsyjną (biały) oraz malowanie farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową 

ościeżnicy, skrzydeł drzwiowych płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz z gałązkami, 

drzwiczek rewizyjnych itp. elementów. Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach                 

i prowadnicach w oknie.  

 

Pomieszczenie nr 8/35: 

Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie (kolor)        

i sufitu farbą emulsyjną (biały) oraz malowanie farbą ftalową białą podkładowąi nawierzchniową 

ościeżnicy, skrzydeł drzwiowych płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz z gałązkami, 

drzwiczek rewizyjnych itp. elementów. Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach                 

i prowadnicach w oknie.  

 

Pokój lekarza dyżurnego nr 8/6:  

Wyciszenie drzwi oraz montaż zamka szyfrowego. 

Wyciszenie drzwi do gabinetu lekarza dyżurnego nr 8/6 poprzez dostawę i montaż tapicerki drzwiowej 

- do samodzielnego montażu na drzwiach wejściowych, pełniącej  funkcję wygłuszającą, wnętrze 

tapicerki z materiału skóropodobnego wypełnione pianką poliuretanową – szerokość drzwi 90 cm.) 

oraz montaż zamka szyfrowego elektronicznego z podświetleniem klawiatury. 
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Korytarz nr 8/27 b: 

Demontaż ścianki aluminiowej z drzwiami półtoraskrzydłowymi 110-40 cm x 200 cm i naświetlem, 

szklonymi szkłem bezpiecznym oraz naprawa uszkodzonych miejsc na suficie ścianach, posadzce (po 

demontażu ścianki). Montaż we wskazanym miejscu (rys. nr 3) nowej ścianki dymoszczelnej z 

drzwiami półtoraskrzydłowymi 110-40 cm x 200 cm i naświetlem, oszklonej szkłem przejrzystym 

bezpiecznym do wysokości 200 cm z przyklejonymi pasami folii matowej – wym. 235x 250cm i z 

profili aluminiowych „zimnych” powlekanych, koloru białego, z akcesoriami (zamkiem szyfrowym 

elektronicznym z podświetleniem klawiatury i samozamykaczem drzwiowym).  

Montaż we wskazanym miejscu tj. wnęka korytarza (rys. nr 3) nowej ścianki aluminiowej z drzwiami 

jednoskrzydłowymi 100cm x 200cm i naświetlem, oszklonej szkłem przejrzystym bezpiecznym  z 

przyklejonymi pasami folii matowej – wym. wys.255 x szer.245cm,  z profili aluminiowych „zimnych” 

powlekanych, koloru białego, z akcesoriami (zamkiem szyfrowym elektronicznym z podświetleniem 

klawiatury i samozamykaczem drzwiowym).  

Wyposażenie w zestawy krzesła-siedziska łączonych po 4 sztuki i 3 sztuki (stelaż metalic, pokrycie 

skóra ekologiczna) 1 zestaw czterokrzesłowy i 2 zestawy trzykrzesłowe. Malowanie ścian farba 

emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie kolor oraz ościeżnic, drzwi 

płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz  z gałązkami farbą ftalową białą podkładową i 

nawierzchniową. 

 

Przed zamówieniem ślusarki należy dokładnie sprawdzić wygląd elementu i wymiary przed jej 

wykonaniem i montażem. Drzwi zaopatrzyć w samozamykacz i elektroniczny zamek szyfrowy. Wyrób 

musi posiadać polskie znaki bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania 

w budownictwie. Wyrób musi posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające wyrób do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Szczegółowy zakres robót określony w odrębnym szczegółowym obmiarze robót. 

 

II. Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami: 

 

• Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z z 2018r. poz. 1202. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 

z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 

poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 listopada 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014  poz. 1278. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

r.  poz. 1579. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
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III. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych: 

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych: 

• Oferta powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

• Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 

obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane 

i normy. 

• Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną. 

• Oferta musi zawierać: Stronę główną, na której powinna być cena netto, VAT oraz cena brutto, 

osoba sporządzająca  wycenę, data. 

• Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

• Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

• Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt minimum 36 miesięcy. 

• Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

• Czas wykonania zadania 60 dni od daty przekazania frontu robót. 

• Do kontaktów Dział Obsługi Technicznej -  inż. Ryszard Władyga; mgr inż. Oliwia Janowska - 

tel. 84 677 3250, 84 677 3899. 

 

 

Osoby do kontaktów: 

- Tel. Kancelaria Szpitala : 84 677 3333; fax: 84 638 6669, 

- Branża konstrukcyjno– budowlana: inż. Ryszard Władyga,  – 84 677 3250. 

 

 
W załączeniu: 

 

• Zał. Nr 1 - Plan Sytuacyjny. 

• Zał. Nr 2 - Rys.nr 2 - rzut pomieszczeń Oddziału Okulistycznego (strona lewa bloku A IVI 

piętro) – inwentaryzacja. 

• Zał. Nr 3  - Rys.nr 3 - rzut pomieszczeń Oddziału Okulistycznego (strona lewa bloku B II 

piętro) - zakres remontu (branża budowlana). 

• Zał. Nr 4 – Rys. nr 4 – widok ścianki aluminiowej dymoszczelnej z drzwiami 

półtoraskrzydłowymi. 

• Przedmiar Robót - Roboty budowlane 

 

 

Opracowali pracownicy Działu AOT.R: inż. R. Władyga; J. Derencz; mgr inż. Oliwia Janowska 


