
 
 

 
 

Warszawa, dn. 07.02.2022 r. 

 

SZPZLO W-T 39/2022  

 

 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Targówek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont części pomieszczeń 

Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego SZPZLO Warszawa-Targówek w ramach tytułu 

inwestycyjnego: "Remont pomieszczeń administracyjnych Ośrodka Diagnostyczno - 

Konsultacyjnego przy ul. Remiszewskiej 14". 

 

1. Usługa obejmuje wykonanie prac remontowych pomieszczeń administracyjnych na 

poziomie +1 budynku przy ul. Remiszewskiej 14. 

2. Zakres prac obejmuje: 

 

• Zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych w zakresie umożliwiającym udzielanie 

świadczeń w pozostałej części Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego 

• Inwentaryzacja pomieszczeń w zakresie niezbędnym do wykonania rysunku 

technicznego i kosztorysu prac remontowych. 

• Usunięcie uszkodzonej posadzki, ścian, okładzin na ścianach, instalacji elektrycznej, 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac remontowych 

• Utylizacja wykładziny, zebranych materiałów i gruzu 

• Odtworzenie 5 pomieszczeń z zachowaniem ich właściwej funkcjonalności :  

 

a. Pomieszczenie administracyjne (nowa instalacja elektryczna i teletechniczna, 

klimatyzacja, wentylacja grawitacyjna, wykładzina dywanowa z cokołem na podłodze, 

wymiana grzejników, wymiana parapetów, sufit podwieszany, oświetlenie 

kasetonowe, ściany wyrównane i pomalowane)  

 

b. Pomieszczanie wc dla personelu (montaż wc w wydzielonej strefie, umywalka 

zabudowana w blacie, pod umywalką szafka, wyposażenie w dozowniki, posadzka 

gresowa, na ścianach glazura, sufity podwieszane, oświetlenie kasetonowe, wentylacja 

grawitacyjna z wiatrakiem wymuszającym obieg powietrza, nowa instalacja 

elektryczna, wymiana grzejników)  

 

 

c. Pomieszczenie porządkowe (posadzka gresowa, ściany pokryte glazurą, zlew 

gospodarczy, wentylacja grawitacyjna, wymiana parapetu, nowa instalacja 

elektryczna, wymiana grzejników, montaż regałów magazynowych)  



 
 

 
 

 

d. Korytarz (podłoga wyłożona wykładziną dywanową z cokołem, sufit podwieszany, 

oświetlenie kasetonowe, wentylacja grawitacyjna, wymiana instalacji elektrycznej, 

ściany wyrównane i pomalowane, wymiana grzejników, wycięcie otworu i montaż 

drzwi)  

 

 

e. Sala spotkań (podłoga wyłożona wykładziną dywanową z cokołem, sufit 

podwieszany, oświetlenie kasetonowe, wentylacja grawitacyjna, nowa instalacja 

elektryczna i teletechniczna, ściany wyrównane i pomalowane, wymiana parapetów, 

klimatyzacja, zabudowa pionów) 

 

• Wszystkie prace wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

• Materiały instalacyjne Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, jako 

wzorcowe należy traktować materiały zastosowane w pozostałych pomieszczeniach 

Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego. 

 

3. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty: 

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił kosztorys inwestorski. 

b. Gwarancja na wykonane prace wynosi 24 miesiące od

 zakończenia bezusterkowego odbioru prac. 

c. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić dowody 

świadczące o tym, że w roku 2021 wykonał minimum 3 prace remontowe na kwotę 

minimum 130 000 zł netto każda 

d. Oferty należy składać w formie ceny ryczałtowej na całość zadania.  

e. Warunki techniczne oraz minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

Wykonawca może zweryfikować u Pani Pauliny Katarzyńskiej pod numerem telefonu 

22 518 26 41. Wizja lokalna po ówczesnym umówieniu się.   

f. Termin realizacji zamówienia do dnia 28.02.2022 r. 

g. Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2022 r. o godzinie 9:00 

h. Ofertę można przesłać mailem na adres sekretariat@zoztargowek.waw.pl, bądź złożyć 

osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.02.2022 r. do godziny 9:00. Oferty, 

które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 


