Kup, dn. 05 maja 2020r.

Zapytanie ofertowe
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
W imieniu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup, zwracam się
z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie przebudowy wskazanych pomieszczeń Szpitala
Pulmonologiczno - Reumatologicznego w Kup na izoltaki.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja prac projektowych i wykonanie:
1.1. Instalacji wentylacji mechanicznej w istniejących dwóch salach jednoosobowych ze śluzą
i łazienką na Odcinku Gruźliczym Oddziału Chorób Płuc - (funkcjonujące aktualnie sale chorych
nie posiadają wymaganej i spełniającej normy i standardy dla sal izolacyjnych instalacji
wentylacji mechanicznej - klasa pomieszczenia S3) - pierwsze dwie sale chorych po prawej
stronie po wejściu na odcinek gruźliczy (za śluzą) oznaczone na dołączonym szkicu numerami
3.350 i 3.351.
1.2. Przebudowy pomieszczenia (obecna pracownia przygotowania leków cytostatycznych) na
izolatkę w systemie zabudowy podobnym do sal z pkt.1.1 - ostatnia sala przed wejściem do śluzy
odcinka gruźliczego - drzwi wejściowe z holu na III piętrze budynku głównego pomieszczenie
nr. 3.352.
Zakres przebudowy - wykonanie pomieszczeń: śluzy, łazienki i sali izolacyjnej łącznie
z instalacją elektryczną, wodnokanalizacyjną i wentylacji mechanicznej dla izolatki
i pomieszczeń towarzyszących (śluza, łazienka) stanowiących jeden wspólny zespół
pomieszczeń oraz demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej (zdemontowane elementy
instalacji przekazać Zamawiającemu). Dodatkowo należy zdemontować drzwi i zamurować
otwór drzwiowy między pomieszczeniami 3.353 i 3.352, wymienić istniejące drzwi wejściowe
do pomieszczenia na nowe o wymiarze 110/200 (z wzorem ościeżnicy drzwiowej i kolorystyki
jak pozostałe drzwi wejściowe do sal chorych na Odcinku Gruźliczym) oraz przygotować ściany
do malowania i pomalować wszystkie trzy pomieszczenia farbami lateksowymi, zmywalnymi
w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.
1.3. Wymiany drzwi wejściowych do pomieszczenia 3.353 na wymiar 110/200 z wzorem ościeżnicy
drzwiowej i kolorystyki jak pozostałe drzwi wejściowe do sal chorych na Odcinku Gruźliczym.
1.4. Przebudowy istniejącej śluzy wejściowej do Odcinka Gruźliczego, zaprojektowanej tak, że
wejście do pomieszczenia 3.353 musi się znajdować po przebudowie za śluzą. Wyposażenie
sanitarne obecnej śluzy należy przenieść i wykorzystać w nowej lokalizacji śluzy. Długość śluzy
musi zapewnić, że zmieści się w niej łóżko szpitalne (najczęstszy wymiar łózka to 100/210) przy
zamkniętych z obu stron drzwiach śluzy (długość min. 2,5 m).

1.5. Instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej i podłączenia myjni - dezynfektorów zakupionych
przez Zamawiającego, który wskaże typ myjni i miejsce lokalizacji w łazienkach izolatek
w pomieszczeniach 3.350, 3.351 i 3.352.
1.6. Przebudowy jednoosobowej sali chorych na Oddziale Geriatrycznym na izolatkę (ostatnia sala
po lewej stronie nr 1.177 na zamieszczonym do zapytania rysunku - I piętro budynku głównego
Szpitala). Zakres przebudowy obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla
izolatki (klasa pomieszczenia - S3) i pomieszczeń towarzyszących ( śluzy i łazienki )
stanowiących jeden wspólny zespół pomieszczeń oraz wykonanie posadzki i wyłożenia ścian
łazienki glazurą do wysokości sufitu ( rodzaj, wielkość płytek i kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiającym ) oraz dostawę i biały montaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu łazienki
i śluzy. Izolatka ze śluzą i łazienką wraz z wymaganą instalacją wentylacyjną ma być kompletna
i gotowa do użytkowania po zakończeniu robót. W pomieszczeniu łazienki Zamawiający dokona
montażu myjni - dezynfektora samodzielnie.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w Kup przy ul. Karola Miarki 14.
3. Inwestorem jest Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, przy ul. Karola
Miarki 14, 46-082 Kup.
4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wcześniej przygotowaną i zaakceptowaną
przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projekt budowlany) uzgodnioną z rzeczoznawcą
do spraw sanitarnohigienicznych w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony
zdrowia.
5. Wszystkie naruszone podczas robót części ścian należy przygotować do malowania
(tynkowanie, szpachlowanie) a w przypadku naruszenia posadzek i glazury ściennej uzupełnić
lub wymienić jej uszkodzone elementy (dotyczy pomieszczeń, w których zgodnie z zapytaniem
ofertowym nie jest przewidziane malowanie całości pomieszczenia).
6. W ramach uruchomienia instalacji wentylacyjnych, o którym mowa w zapytaniu, należy
przewidzieć sprawdzenie działanie wszystkich zamontowanych urządzeń i wykonać pomiary
kontrolne w celu potwierdzenia, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane
zgodnie z wymaganymi normami i przepisami szczegółowymi dotyczącymi instalacji sanitarnych
w zakładach opieki zdrowotnej. Pomiary odbiorowe wykonać komisyjnie z udziałem
Zamawiającego, Wykonawcy i Projektanta (nadzór autorski).
7. W łazienkach (nawet w przypadku braku możliwości manewrowania wózkiem inwalidzkim)
należy przewidzieć wyposażenie łazienek jak dla osób niepełnosprawnych (ewentualne
szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym) – pomieszczenia 3.352 i 1.177.
8. Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej i wykonania pomiarów
własnych pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy w godzinach od 8.00 do 13.00 po
uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 500 040 071.
9. Załączniki:
a) Projekt umowy;
b) Kopia inwentaryzacji budowlanej i aktualnego układu przedmiotowych pomieszczeń (3.350,
3.351, 3.352, 3.353 i 3.344) na Odcinku Gruźliczym.
c) Kopia rysunku z dokumentacji technicznej z zaznaczonym pomieszczeniem planowanej
izolatki ze śluzą i łazienką (pomieszczenie 1.177) na Oddziale Geriatrycznym.

10. Termin realizacji – w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
11. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – 100%.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający może zwrócić się do składających oferty z prośbą o złożenie wyjaśnień
dotyczących ofert. Wszystkie wątpliwości i ewentualne zapytania należy zgłosić przed
złożeniem oferty na adres e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu
12.2. Składający ofertę może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
12.3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego – Mirosław Wójciak,
tel. kom. 500-040-071
12.4. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Zarządu SCM Sp. z o. o., budynek administracyjny,
przesłać za pośrednictwem poczty lub posłańca na adres: SCM Sp. z o. o., ul. Karola Miarki
14, 46-082 Kup lub przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu w terminie
do dnia 12 maja 2020r. (wtorek).
12.5. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie do dnia
18 maja 2020r.
12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny a także zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek
z ofert.

