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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SP ZOZ PROSZOWICE ul. Kopernika 13

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY I NOWORODKÓW 

1. SALA SZKOŁY RODZENIA:
– malowanie pomieszczenia (farba akrylowa, lateksowa), dwukrotnie, wymiary: 5,50 m x 5,80 

m x 3,10 m wys.,
– przeróbki wodnokanalizacyjne: przeniesienie istniejącej baterii i umywalki na nowe miejsce, 

doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej do nowego miejsca,  przygotowanie 
instalacji wodno- kanalizacyjnej pod stanowisko mycia i pielęgnacji noworodka,  montaż 
umywalki i 2 szt. baterii (w tym zakup 1 szt. baterii ściennej), montaż zaworów pod baterie, 
uzupełnienie ubytków płytek po przeróbce instalacji (ok. 1 m²).

2. SALA NR  3:
– wymiana wykładziny o wymiarze 5,50 m x 5,80 m z wywinięciem + 10 cm wykładziny na 

ściany (cokolik), zerwanie płytek PCV, wyczyszczenie podłoża, gruntowanie, położenie 
wylewki samopoziomującej, polerowanie, ponowne gruntowanie, dopasowanie i wklejenie 
wykładziny typu tarkett, zgrzewanie wykładziny z 10 cm wywinięciem na ściany,

– przeróbki wodnokanalizacyjne: przeniesienie istniejącej baterii i umywalki na nowe miejsce, 
doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej do nowego miejsca, przygotowanie 
instalacji wodno- kanalizacyjnej pod stanowisko mycia i pielęgnacji noworodka, montaż 
umywalki i 2 szt. baterii (w tym zakup 1 szt. baterii ściennej), montaż zaworów pod baterie, 
uzupełnienie ubytków płytek po przeróbce instalacji (ok. 1 m²), ewentualne odmalowanie 
części ściany. 

3. SALA NR  2:
- wymiana wykładziny o wymiarze 5,50 m x 5,80 m z wywinięciem + 10 cm wykładziny na 
ściany (cokolik), zerwanie płytek PCV, wyczyszczenie podłoża, gruntowanie, położenie 
wylewki samopoziomującej, polerowanie, ponowne gruntowanie, dopasowanie i wklejenie 
wykładziny typu tarkett, zgrzewanie wykładziny z 10 cm wywinięciem na ściany,

– przeróbki wodnokanalizacyjne: przygotowanie instalacji wodno- kanalizacyjnej pod 
stanowisko mycia i pielęgnacji noworodka, zakup i montaż baterii ściennej,  montaż 
zaworów pod baterie, uzupełnienie ubytków płytek po przeróbce instalacji (ok. 1 m²), 
ewentualne odmalowanie części ściany. 

4. SALA NR 1:
– wymiana wykładziny o wymiarze 5,50 m x 5,80 m z wywinięciem + 10 cm wykładziny na 

ściany (cokolik), zerwanie płytek PCV, wyczyszczenie podłoża, gruntowanie, położenie 
wylewki samopoziomującej, polerowanie, ponowne gruntowanie, dopasowanie i wklejenie 
wykładziny typu tarkett, zgrzewanie wykładziny z 10 cm wywinięciem na ściany,

– przeróbki wodnokanalizacyjne: przygotowanie instalacji wodno- kanalizacyjnej pod 
stanowisko mycia i pielęgnacji noworodka, zakup i montaż baterii ściennej,  montaż 
zaworów pod baterie, uzupełnienie ubytków płytek po przeróbce instalacji (ok. 1 m²), 
ewentualne odmalowanie części ściany. 

5. SALA NR 1 NOWORODKI:
– wymiana wykładziny o wymiarze 5,50 m x 5,80 m z wywinięciem + 10 cm wykładziny na 



ściany (cokolik), zerwanie płytek PCV, wyczyszczenie podłoża, gruntowanie, położenie 
wylewki samopoziomującej, polerowanie, ponowne gruntowanie, dopasowanie i wklejenie 
wykładziny typu tarkett, zgrzewanie wykładziny z 10 cm wywinięciem na ściany,

– wyjęcie szyby z okna z korytarza do sali o wymiarze 1,45 m x 1,15 m, zabudowa tego 
miejsca płytą regipsową z dwukrotnym pomalowaniem (farmą akrylową, lateksową),

– wyjęcie szyby z okna pomiędzy salą nr 1 i nr 2 o wymiarze 3,00 m x 1,00 m, zabudowa tego 
miejsca płytą regipsową,

– doprowadzenie instalacji wodnokanalizacyjnej nad wanienką do mycia noworodków, zakup 
i montaż baterii, zaworów pod baterię,

– uzupełnienie ubytków płytek (ok. 1m²),
– malowanie pomieszczenia (farba akrylowa, lateksowa), dwukrotnie, wymiary: 5,50 m x 5,80 

m x 3,10 m wys.,

6. SALA NR 2 NOWORODKI:
– wymiana wykładziny o wymiarze 5,50 m x 5,80 m z wywinięciem + 10 cm wykładziny na 

ściany (cokolik), zerwanie płytek PCV, wyczyszczenie podłoża, gruntowanie, położenie 
wylewki samopoziomującej, polerowanie, ponowne gruntowanie, dopasowanie i wklejenie 
wykładziny typu tarkett, zgrzewanie wykładziny z 10 cm wywinięciem na ściany,

– wyjęcie szyby z okna z korytarza do sali o wymiarze 1,45 m x 1,15 m, zabudowa tego 
miejsca płytą regipsową z dwukrotnym pomalowaniem (farmą akrylową, lateksową),

– doprowadzenie instalacji wodnokanalizacyjnej nad wanienką do mycia noworodków, zakup 
i montaż baterii stojącej, zaworów pod baterię,

– uzupełnienie ubytków płytek (ok. 1m²),
– malowanie pomieszczenia (farba akrylowa, lateksowa), dwukrotnie, wymiary: 5,50 m x 5,80 

m x 3,10 m wys.,

Koszty zaopatrzenia, transportu, magazynowania winny mieścić się w cenie brutto za wykonane 
zlecenie. SP ZOZ Proszowice nie gwarantuje pomieszczenia socjalnego dla wykonawcy.
Wybrany  w  drodze  przetargu  Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  zlecone  prace  będą 
wykonywane  w  czynnych  obiektach  Szpitalnych  w  związku  z  czym  zobowiązany  jest  do 
prowadzenia  ich  starannie  i  czysto,  nie  powodując  uciążliwości  w  leczeniu  pacjentek  na 
Oddziałach.

Wykonywane roboty malarskie, posadzkowe, wodnokanalizacyjne i ogólnobudowlane będą 
oceniane i odbierane przez pracownika nadzoru budowlanego tut. Szpitala. Wybrany w przetargu 
Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  aktualnych  atestów  na  materiały 
wykorzystywane do prac remontowych, a w szczególności na kleje, farby i wykładziny, które mogą 
być  wykorzystane  wewnątrz  budynków  służby zdrowia.  Zdemontowane  materiały  Wykonawca 
zutylizuje we własnym zakresie. 

Na wykonane  prace  remontowe Wykonawca zobowiązany  jest  udzielić  pięcioletniej 
gwarancji.


