
 

 

Otwock, dn.06.11.2018r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę 

do złożenia oferty na wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków 

zlokalizowanych na terenie Szpitala. 

 

 

 Przedmiotem zaproszenia jest złożenie oferty na wykonanie okresowego przeglądu 

stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala. 

 

Wykaz i charakterystyka budynków: 

1) Budynek „D” 

• Kubatura: 590,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 122,50 m2, 

• Budynek parterowy, wolnostojący, stropodach, 

• Ściany drewniane o konstrukcji ryglowej,  

• Ściany osłonowe i działowe drewniane, 

• Strop nad kondygnacją parteru o konstrukcji drewnianej, 

• Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty papą asfaltową, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, okratowana, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z blachy ocynkowanej, 

• Elewacja drewniana, deskowana w układzie pionowym i jodełkowym, 

• Wejściowe shocy zewnętrzne betonowe obłożone płytkami gresowymi, 

• Wejście boczne betonowe z podejściem z płyt ażurowych, 

• Opaska terenowa betonowa, 

• Budynek wpisany do rejestru zabytków, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych 



 

 

2) Budynek „E” 

• Kubatura: 1841,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 368,90 m2, 

• Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, 

• Konstrukcja ścian murowana, 

• Strop nad kondygnacją parteru o konstrukcji drewnianej, 

• Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, z lukarnami doświetlającymi, 

• Pokrycie dachu blachą trapezową malowaną, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z tworzywa PCV, 

• Elewacja – wykonana termomodernizacja ścian, 

• Wejściowe schody zewnętrzne betonowe, wyłożone płytkami gresowymi, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

3) Budynek „B” 

• Kubatura: 5231,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 1330,93 m2, 

• Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, 

• Konstrukcja murowana, 

• Dach płaski, jednospadowy, pokryty papą termozgrzewalną, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, 

• Stolarka wejść i komunikacji aluminiowa, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z blachy ocynkowanej i PCV, 

• Wejściowe schody zewnętrzne betonowe, wyłożone płytkami gresowymi, 

• Opaska terenowa betonowa, 

• Wejście zadaszone z podjazdem dla niepełnosprawnych, balustradami  o 

konstrukcji ze stali nierdzewnej, 



 

 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

4) Budynek „A+K” 

• Kubatura: 6995,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 1217,40 m2, 

• Budynek dwukondygnacyjny oraz jednokondygnacyjny w obrębi kuchni, 

podpiwniczony, 

• Ściany zewnętrzene i stropy o konstrukcji drewnianej z elementami 

murowanymi, 

• Ściany nośne, traktowe murowane, 

• Ściany działowe murowane lub o konstrukji drewnianej, 

• Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokryty papą 

termozgrzewalną, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, 

• Stolarka wejść i komunikacji aluminiowa, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z blachy ocynkowanej i PCV, 

• Wejściowe schody zewnętrzne betonowe, opaska terenowa betonowa, 

• Wejście zadaszone z podjazdem dla niepełnosprawnych, z balustradami o 

konstrukcji ze stali nierdzewnej i schodami krytymi płytkami gresowymi, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

5) Budynek „G+W” 

• Kubatura: 475,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 148,80 m2, 

• Budynek wolnostojący, parterowy, 

• Konstrukcja murowana, 

• Strop nad kondygnacją parteru betownowy, 

• Dach płaski, 



 

 

• Pokrycie dachu płyty faliste azbestowo-cementowe, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka drzwiowa, bramy wjazdowe stalowe, 

• Stolarka okienna drewniana, 

• Elewacja – tynk cementowo- wapienny, 

• Plac manewrowy betonowy, 

• Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, wodociągowa i kanalizacji, 

odprowadzenia wód deszczowych, 

• Stalowa wiata magazynowa. 

6) Budynek „H” 

• Kubatura: 1887,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 378,20 m2, 

• Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym i częściowym 

podpiwniczeniem, 

• Konstrukcja ścian murowana, 

• Strop nad kondygnacją parteru o konstrukcji drewnianej, 

• Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, z lukarnami doświetlającymi, 

• Pokrycie dachu blacha trapezowa malowana, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z tworzywa PCV, 

• Elewacja – wykonana termomodernizacja ścian, 

• Wejściowe schody zewnętrzne betonowe, wyłożone płytkami gresowymi, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

7) Budynek „P” 

• Kubatura: 29,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 16,00 m2, 

• Budynek wolnostojący, parterowy, 

• Konstrukcja murowana, 



 

 

• Strop nad kondygnacją parteru betonowy, 

• Dach płaski, 

• Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa aluminiowa, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z tworzywa PCV, 

• Elewacja – wykonana termomodernizacja ścian, 

• Wejściowe  schody zewnętrzne betonowe, wyłożone płytkami gresowymi, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

8) Budynek „S” 

• Kubatura: 309,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 53,50 m2, 

• Budynek wolnostojący, parterowy, 

• Konstrukcja ścian murowana, 

• Strop nad kondygnacją parteru o konstrukcji tradycyjnej drobnowymiarowy, 

betonowy, 

• Dach dwuspadowy, stropodach na płytkach korytkowych, 

• Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z tworzywa PCV, 

• Elewacja – wykonana termomodernizacja ścian, 

• Wejściowe schody zewnętrzne betonowe, wyłożone płytkami gresowymi, 

• Pochylnia dla niepełnosprawnych z balustradą ze stali nierdzewnej, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

9) Budynek „N” 



 

 

• Kubatura: 2648,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 650,70 m2, 

• Budynek murowany, wolnostojący, trzykondygnacyjny – jedna kondygnacja 

podziemna, 

• Ściany konstrukcyjne i działowe murowane, 

• Elewacja – budynek po termomodernizacji, 

• Stropy tradycyjny z elementów drobnowymiarowych, betonowe, 

• Dach o konstrukcji stropodachu, pokryty papą asfaltową zgrzewalną, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i aluminiowa, 

• Rynny i rury spustowe dachowe z tworzywa PCV, 

• Obórki dachowe z blachy ocynkowanej, 

• Piony wentylacyjne wolnostojące, murowane ponad dachem z czapką 

betonową, 

• Wejściowe schody zewnętrzne betonowe, wyłożone płytkami gresowymi, 

• Opaska betonowa, 

• Instalacje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

energetyczna, oświetlenia, gniazd wtykowych, telefoniczna, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych. 

10) Budynek „R” 

• Kubatura: 3358,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 1095,37 m2, 

• Budynek dwukondygnacyjny, połączony z budynkiem głównymi 

obudowanym łącznikiem, 

• Konstrukcja żelbetowa, stalowa, murowana, nadbudowa w technologii 

kontenerowej, 

• Ścinaki działowe o kontrukcji lekkiej systemowej, 

• Pokrycie dachu membraną PCV, 

• Tynki wewnętrzne gipsowe, okładziny PCV, 

• Stolarka okienna PCV, 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana lub aluminiowa, 



 

 

• Rynny i rury spustowe dachowe z tworzywa PCV, 

• Elewacja ocieplona styropianem w technologii tynku mineralnego, 

cienkowarstwowego, 

• Opaska chodnikowa, 

• Wejście wyłożone płytkami, 

• Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, energetyczna, oświetlenia, gniazd 

wtykowych, telefoniczna, komputerowa, sygnalizacji pożaru, odgromowa, 

odprowadzenia wód deszczowych, 

• Winda osobowa. 

11) Budynek „C” 

• Kubatura: 829,00 m3, 

• Powierzchnia użytkowa: 237,80 m2, 

• Budynek zagłębiony w gruncie, podpiwniczony, 

• Konstrukcja murowana, żelbetowa, 

• Strop nad kondygnacją żelbetowy, 

• Dach płaski z doświetleniem świetlikami stalowym, 

• Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 

• Stolarka drzwiowa stalowa,  

• Plac manewrowy betonowy, 

• Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i siłowych, wodociągowa i 

kanalizacyjna, odprowadzenia wód deszczowych, kotłowni – piece gazowo-

lejowe, solarów słonecznych, hydroforu. 

 

Zakres kontroli okresowej: 

Sprawdzenie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu 

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

 

 

 



 

 

Pozostałe informacje: 

1. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej protokoły  

przeprowadzonej kontroli w 2 egzemplarzach, jak również w postaci elektronicznej 

na odpowiednim nośniku. 

2. Wykonawca przedstawi wycenę kosztów prac jakie muszą zostać ewentualnie 

wykonane w oparciu o przeprowadzoną kontrolę z uwzględnieniem stopnia pilności. 

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

4. Jedynym kryterium oceny jest najniższa cena brutto spośród złożonych ofert. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być 

zaproponowana tylko jedna cena.  

6. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie przelewem na konto wskazane 

na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę.  

7. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 21 dni roboczych. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

8. Przed upływem  terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może  zmodyfikować  treść  zaproszenia.  Dokonana  modyfikacja  

zostanie  niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali 

zaproszenie lub zgłosili się do Zamawiającego. 

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, 

gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez 

Zamawiającego.  

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami posiadającymi uprawnienie w odpowiedniej 

specjalności zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

12. Usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania muszą zostać wykonane 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z 



 

 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej a także sztuką 

budowlaną. 

13. Termin składania ofert:  do godz. 12:00; 21 listopada 2018 r., 

14. Termin realizacji:  14 dni od dnia podpisania umowy 

15. Formularz do wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

 

      


