Załącznik nr 1 do Formularza oferty
(Pieczęć Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Po zmianach z dnia 17.10.2019 r.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń
jak w załączniku zlokalizowanych na parterze budynku nr 1 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
również Załącznik nr 3 do Formularza oferty – Przedmiar robót, który ma charakter poglądowy oraz
Załącznik nr 5 do Formularza oferty – Rzut stanu istniejącego.
Zakres prac do przeprowadzenia:
- zabezpieczenie istniejących powierzchni,
- wykonanie gładzi jednowarstwowych,
- wykonanie powłok malarskich,
- kolorystyka pomieszczeń i korytarza zostanie wybrana przez Zamawiającego z palety
min. 50 kolorów przedstawionych przez Wykonawcę,
-

demontaż

i

montaż

nowych

ościeżnic

oraz

skrzydeł

drzwiowych

z uwzględnieniem poszerzenia otworów – (montaż skrzydeł drzwiowych 100cm),
- zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować ościeżnice metalowe lub systemowe w
kolorystyce tożsamej ze skrzydłami drzwiowymi,
- skrzydła drzwiowe należy zastosować jako wewnętrzne fabrycznie wykończone,
lakierowane z wypełnieniem płytą wiórowo - otworową z wyposażeniem w klamkę oraz
zamek z trzema kluczami,
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu paletę 10 kolorów do wyboru w tym kolor biały
dla skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,
- wymiana włączników i gniazd elektrycznych,
- wymiana na nowe kratek wentylacyjnych,
- wymiana brodzików (montaż w poziomie posadzki) w łazience wraz montażem zasłonek,
- uzupełnienie uszczelnień silikonowych,
- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach,
- wykonanie podejść wod - kan w kuchence czystej i brudnej,
-

skucie

okładzin

z

płytek

posadzki

i

ścian

w

nowej

łazience

wraz

z wykonaniem nowych okładzin z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wod - kan oraz montażem
misy ustępowej oraz kabiny prysznicowej,
- malowanie farbami olejnymi sufitów wykonanych z paneli z blachy,

-

dostawa

i

montaż

nowych

lamp

LED

natynkowych

rastrowych

wraz

dwuskrzydłowych

wraz

z okablowaniem w korytarzu,
-

montaż

w

hollu

korytarza

3

kompletów

drzwi

z ościeżnicami w istniejących wnękach,
-

czyszczenie

i

odnowienie

istniejących

posadzek

z

kamieni

naturalnych

i wykładzin zgrzewanych,
- załadunek i wywóz pozostałości.
Po realizacji prac Wykonawca przedstawi pozytywny protokół z badania wody niezbędny do uzyskania
decyzji Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca na wykonane prace udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.
Załączony przedmiar należy traktować jako poglądowy, Inwestor oczekuje kompleksowego
przeprowadzenia remontu wraz z koniecznymi uzupełnieniami w tym miejscowej naprawie
zgrzewanych wykładzin podłogowych PCV.
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
sztuką budowalną
Użyte materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach służby
zdrowia.
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Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

