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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiot  zamówienia  jest  usługa  wykonania  remontu  sanitariatu  i  malowania
pomieszczeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr
Konrada Vietha w Radomiu.
2.  Wykonanie  prac  przygotowawczych  oraz  porządkowych,  naprawa  ewentualnych
uszkodzeń, utylizacja wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót poprzez
ich wyniesienie i wywóz.
3. Powierzchnia pomieszczeń objętych   malowanie  to:
 
 wiatrołap  11,2 m²
 rejestracja 89, 00 m²
 klatka schodowa 44, 00 m²
 szatnia dawców 52,50 m²
 szatnia personelu 54, 00 m²
 centrala 49, 50 m²
 poczekalnia I             113, 00 m²
 korytarz DZJ 40, 00m²
 stołówka 81, 00 m ²
 pobieranie 91, 00 m²
 łącznik poczekalnia- preparatyka 13, 00 m²
 łącznik poczekalnia- serologia 19, 00 m²
 korytarz serologia – ekspedycja 25,50 m² 
 wiatrołap ekspedycja  10, 00 m²
 ekspedycja ( 4 pomieszczenia) 108,00 m²
 serologia 33,00 m²
 analityka 40,50 m²

4. Ogólne wytyczne:
a) ściany, sufity(powierzchnie malowane)- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków ( co najmniej
dwa razy do uzyskania jednolitego koloru). Kolor farby na ściany i sufity- biel. Farba odporna
na ścieranie i plamienie, dedykowana do pomieszczeń sanitarnych.
b) ściany  częściowo  muszą  być pomalowane farbą olejną w kolorze jasnym( kolor  farby
olejnej do uzgodnienia z Zamawiającym).
c) oczyszczenie i pomalowanie farbą oleją.
d) pomieszczenie sanitarne dostosowanie do użytku dla osób niepełnosprawnych- demontaż
starego  wyposażenia-  pisuar,  sedes,  umywalka,  lusterko.  Dostawa  i  instalacja  nowego
wyposażenia tj. sedesu, poręczy, umywalki wraz z kompletną armaturą, wężykami, syfonami
i  zaworami.  Urządzenia  te  muszą  spełniać  wymogi  do  korzystania  dla  osób
niepełnosprawnych. W pomieszczeniu tym niezbędne jest usunięcie starych płytek ściennych
oraz podłogowych i ułożenie nowych. Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Zamawiającym
przed złożeniem oferty. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą i ich poszerzenie do rozmiarów
pozwalających  na  swobodny  wjazd  wózka  inwalidzkiego.  Drzwi  wyposażone  w  zamki
łazienkowe  z  możliwością  awaryjnego  otwierania  z  zewnątrz  oraz  otwory  wentylacyjne.
Kolor drzwi biały.
 Wszelkie  materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi we
własnym zakresie.
 
 

 



 Wszystkie  dane  zawarte  powyżej  wynikają  z  pomiarów  i  oględzin  wykonanych  przez
Zamawiającego.  Ich  celem  jest  przedstawienie  możliwie  przybliżonego  zakresu  prac
remontowych, jakie mają zostać wykonane w ramach umowy.

 

Rozdział 2.  Termin wykonania

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac remontowych w dni robocze, w okresie
pon-pt  w godzinach 1430- 630  z wyjątkiem wtorku. Zamawiający nie wyklucza możliwości
prowadzenia prac w soboty.
Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 25.06.2018r.

Zamawiający  wymaga  przeprowadzenia  przez  Wykonawcę  wizji  lokalnej  w
uzgodnionym z Zamawiającym terminie do dnia 18.05.2018r. Oferta Wykonawcy, który
nie uczestniczył w wizji lokalnej zostanie odrzucona.
 
Rozdział 3.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

a)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru,w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu art.  24 ust.  1  pkt.  2
ustawy  Pzp,  wystawiony  nie wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Rozdział 4.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  28.05.2018r.  do  godziny  12:00  pocztą  lub
osobiście na adres Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada
Vietha w Radomiu ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom z dopiskiem nie otwierać przed
28.05.2018 godz. 1200 
3. Badanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu
28.05.2018r. o godzinie 12:15.
4.  UWAGA  –za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do
Zamawiającego.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: p. Ewa Jaroszek tel. 511 351 896 

Rozdział 5.      Wybór oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert
w przepadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał konkurs.
2.Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  w  przypadku  złożenia  tylko  jednej  oferty  jeżeli
Zamawiający uzna ją za korzystną.
3.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  odwołania  konkursu  lub nie dokonania  wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyny.
4.Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Rozdział 6.        Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do składania  oświadczeń  woli  w imieniu  Wykonawcy.  Zamawiający  wymaga,  aby ofertę

 



podpisano  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Jeżeli  osoba  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.  Zamawiający uznaje,  że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
2.  Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  druku
„Oferta”stanowiącym  załącznik nr 1 .

Rozdział  7.           Opis  kryteriów,  którymi Zamawiający będzie  się  kierował  przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zastosowane  zostaną  następujące
kryteria oceny ofert: cena 100%.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej  oferty ze względu na to, że
zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.  Jeżeli  złożono ofertę,  której wybór  prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8.            Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem remontu:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  powstałe   na  skutek
prowadzenia  swoich  prac.  Wykonawca  przystępując  do  remontu  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem wszystkich elementów wyposażenia,
które nie będą podlegały wymianie lub naprawie w ramach przedmiotowej umowy.
W  należyty  sposób  zabezpieczy  otoczenie  miejsca  remontu  i  na  bieżąco  będzie  dbał  o
porządek.
Roboty  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,
przepisami bhp i ochrony ppoż.
 

 


