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Załącznik nr 1 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Modernizacja zasilania elektrycznych tablic rozdzielczych na parterze  
i na piętrze budynku, wymiana oświetlenia korytarzy na ledowe oraz montaż 
oświetlenia drogi ewakuacyjnej w razie pożaru w SZPOZ Piekoszów. 
 

1. Prace obejmują następujące pomieszczenia:  
 KORYTARZE ( hol parter i hol I piętro), KLATKA SCHODOWA

2. Zakres: 

 Demontaż zbędnych korytek przysufitowych i przygotowanie oraz montaż nowych 

korytek plastikowych na korytarzach dookoła pod sufitem; 

 Wymiana starych kabli zasilających tablice rozdzielcze na parterze i piętrze budynku z 

aluminiowych czterożyłowych na nowe pięciożyłowe ( 6 rozdzielni zasilanych z piwnicy) 

 Demontaż starych lamp oświetleniowych i montaż nowych lamp ledowych na korytarzach 

budynku SZPOZ Piekoszów 

 Montaż oświetlenia drogi ewakuacyjnej w razie pożaru. 

 Wyceniane prace powinny być wykonane  zgodne z poniższymi WYMAGANIAMI.
  
Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca się 

przeprowadzić wizję na obiekcie.  
Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod 
kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.  
Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Dyrektora SZPOZ Piekoszów 
oraz muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
certyfikaty oraz spełniać normy określone w przedstawionych poniżej wymaganiach. 

 

WYMAGANIA: 
 

1. OFERTĘ należy przedstawić na wykonanie całości prac  modernizacyjnych 
(wartość netto i brutto).  

2. Rozliczenie nastąpi powykonawczo po przedstawieniu przez Wykonawcę 
szczegółowego obmiaru powykonawczego i zatwierdzeniu go przez Dyrektora 
SZPOZ Piekoszów 

3. Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie prac, trudne do 
przewidzenia, a nie ujęte w wycenie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

4. Koszt wykonania musi zawierać wszystkie prace wynikające z przyjętej 
technologii remontu i zastosowanych materiałów. 

5. Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak 
np. zabezpieczenie obszaru prac na czas wykonywania prac, organizacja 
składowiska materiałów,  zabezpieczenie wyposażenia meblowego foliami wraz z 
oklejeniem specjalistycznymi taśmami malarskimi adekwatnymi do istniejących 
powierzchni, użycie rusztowań, sprzątanie pomieszczeń po remoncie, wywóz  
i utylizacja odpadów z remontu jak również inne drobne prace trudne  
do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego. 

6. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Należy ująć w wycenie codzienne 
sprzątane po wykonywanych pracach przy pomocy sił własnych i środków lub 



zatrudnienie firmy sprzątającej na swój koszt. Do Wykonawcy należy bieżące 
porządkownie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku 
włącznie jeśli zostanie on zanieczyszczony w wyniku prowadzonych prac), w tym 
wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. W przypadku 
zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robót pozostałych pomieszczeń nie 
objętych zakresem prac, Wykonawca jest zobowiązany do ich uporządkowania  
na własny koszt. Harmonogram wykonania prac będzie ustalony z Dyrektorem 
SZPOZ Piekoszów 

7. Wymagania dotyczące materiałów. 
Użyte w trakcie modernizacji materiały powinny spełniać normy przewidziane 
polskim prawem oraz posiadać właściwe atesty. Montowane urządzenia powinny 
mieś zapewniony serwis na terenie Polski.  

8. Określa się termin wykonania prac max 4 tygodnie (28 dni) 

9. Gwarancja na wykonane prace min 3 lat 

10. Kryteria oceny:  
 100% Cena


