
Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia  

 

Wymagania dotyczące Wykonawcy prowadzącego całodobową codzienną konserwację oraz 
obsługę i naprawy instalacji i urządzeń sanitarnych  w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o. w 

Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25: 

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja, naprawa i wymiana elementów instalacji 
sanitarnych w tym: 

- instalacji wodno – kanalizacyjnych; 
- systemu grzewczego (węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła   
  technologicznego, kotłowni olejowej; 
 

1. Miejscem realizacji zamówienia jest teren Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy ul. 
Stępińskiej 19/25. 

Obiekt Szpitala składa się z: 

- budynków A,B,C,D (budynki szpitalne); 
- budynku administracyjnego; 
- budynku archiwum; 
- budynku technicznego; 
- budynku poboru wody oligoceńskiej; 
- budynku agregatu prądotwórczego; 
- budynku gazów medycznych; 
- budynku składowania odpadów medycznych. 
 
Szpital dysponuje około 430 pomieszczeniami, w tym: 

- 4 bloki operacyjne; 
- 91 sal chorych OIOM; 
- gabinety lekarskie; 
- gabinety zabiegowe; 
- pracownie; 
- laboratoria, o ogólnej powierzchni około 14 000 m2  i kubaturze około 42 000m3 . 
 
Szpital wyposażony jest w instalacje: 
- elektryczną; 
- wodno – kanalizacyjną; 
- c.o; 
- ciepła technologicznego; 
- wody oligoceńskiej; 
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
- p.pożarową 
- gazów medycznych (tlenu, próżni, sprężonego powietrza). 
 
Szpital posiada węzeł cieplny zasilany ciepłem z sieci miejskiej i posiada własną awaryjną kotłownię 
olejową wyposażoną w kocioł olejowy De Dietrich GT430. 
 
Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie 
wszystkich instalacji i urządzeń objętych nadzorem i konserwacją.  
W zakres prac objętych zamówieniem wchodzą prace przewidziane  
w instrukcjach obsługi i konserwacji i urządzeń, a także w odpowiednich przepisach dotyczących tych 
instalacji i urządzeń. 
 



2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez niego przy wykonywaniu prac będących 
przedmiotem umowy w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich.  
 

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac (prace konserwacyjne, 
usuwanie awarii).  

 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację, naprawy i wymianę elementów: 

a) instalacji wodno-kanalizacyjnego w tym: (instalacje wody p.poż, rynien i rur spustowych 
oraz kratek ściekowych), 

b) instalacji centralnego ogrzewania, 
c) instalacji ciepła technologicznego, 
d) stacji uzdatniania wody dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni,  

 
5. W zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji c.o., ciepła technologicznego, zwanych 

dalej instalacjami Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) codziennego sprawdzania i sprawnego usuwania wykrytych usterek, w tym np.  wymiany 

kompletnej armatury wpływowej i ceramicznej, wymiany uszczelniaczy w armaturze 
wypływowej, udrażniania instalacji przepływowych i.t.p., 

b) natychmiastowego i skutecznego usuwania awarii instalacji, 
c) systematycznego (jeden raz na miesiąc) dokonywania przeglądów studzienek 

kanalizacyjnych, rynien i rur spustowych z ewentualnym oczyszczeniem  
i udrożnieniem (przegląd zakończony protokółem), 

d) sprawdzenia jeden raz w miesiącu pracy liczników zainstalowanych  
na instalacjach wodociągowych, spisywania ich stanu i przekazywania zapisów do 
Zamawiającego  

e) dokonania, w przypadku utrudnionego dostępu, lokalizacji nieszczelności instalacji 
sanitarnych przy pomocy urządzeń termowizyjnych, 

f) zgłaszania Zamawiającemu konieczności zakupu/uzupełnienia oleju opałowego 
zasilającego kocioł olejowy. 
 

6. W zakresie nadzoru i konserwacji kotłowni olejowej  Wykonawca zobowiązany jest  
do wykonania okresowych przeglądów (w tym przeglądy roczne) instalacji i osprzętu, 
przygotowania urządzeń do kontroli bieżących i okresowych (np. przez UDT), sporządzania 
protokołów wymaganych obowiązującymi przepisami i pisemne przekazywanie tych informacji 
do Zamawiającego 
 

7. Wszystkie czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane 
bieżącymi wpisami w książkach serwisowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wszystkie czynności, poza codziennymi oględzinami 
muszą być potwierdzone przez użytkownika.  
 
 

8. W zakresie konserwacji instalacji ujętych w niniejszym opisie Zamawiąjący wymaga 
stałej obecności Wykonawcy na terenie Szpitala w dni robocze przez 8 godzin (w 
godzinach od 07.00 do 15.00). Po godzinie 15.00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy 
Wykonawca zapewni sprawne i skuteczne wykonywanie zadań objętych niniejszym 
przedmiotem zamówienia. W przypadku nieobecności wykonawcy w Szpitalu czas 
reakcji nie może przekroczyć 1 godziny, chyba że w indywidualnych przypadkach czas 
ten zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

9. Części zamienne i wymienne konieczne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zabezpiecza we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia obejmującego przedmiot umowy.  
 

 
10. W zakresie robót nie objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zlecania innych prac niż określone w niniejszym opisie. Zlecone roboty będą rozliczane 



kosztorysami powykonawczymi sporządzanymi w oparciu o dane wyjściowe do 
kosztorysowania robót (R, Kp, Z) i obowiązujące katalogi nakładów pracy i sprzętu (dane wg 
SEKOCENBUD). 
 

11. Wymagania dodatkowe: 
a) Wykonawca zapewni obsadę wykwalifikowanych pracowników pełniących nadzór 

techniczny, zapewniający we wszystkie dni w roku sprawne i skuteczne wykonywanie zadań 
objętych niniejszym przedmiotem zamówienia,  

b) Wykonawca wyznaczy osobę kierującą pracami objętymi niniejszym przedmiotem 
zamówienia jak również zlecanymi w miarę potrzeb, 

c) Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotu zamówienia winni posiadać wymagane 
prawem uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń do 0,5 MPa (minimum 
dwóch pracowników), 

d) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopiami 
ich uprawnień stanowić będzie załącznik do umowy, 

e) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia i urządzenia 
niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, odzież roboczą i ochronną oraz 
identyfikatory dla swoich pracowników, 

f) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w telefony komórkowe. Wykonawca 
odpowiada za podanie do wiadomości Zamawiającego aktualnych numerów telefonów  
i ustalenie jednego numeru do kontaktu, 

g) Wykonawca we własnym zakresie (w ramach niniejszego zadania) utrzyma czystości  
i porządek w pomieszczeniach: hydroforni szpitala, wymienników węzłów cieplnych  
(w bud. A,B,D i administracyjnym), stacji uzdatniania wody dla potrzeb Centralnej 
Sterylizacji, kotłowni),  

h) Wykonawca będzie sprawował nadzór nad prawidłową pracą urządzenia do eliminacji 
Legionelli, a wszelkie nieprawidłowości zgłaszane będą Zamawiającemu, 

i) Wykonawca będzie uczestniczył przy okresowych badaniach wody wykonywanych do celów 
kontroli Sanepid-u, 

j) Wykonawca będzie uczestniczył w pracach Komisji Odbiorczych, Komisji Awaryjnych itp.  
 

12. Roboty awaryjne nieobjęte umową realizowane będą po uprzednim przedstawieniu 
Zamawiającemu kosztorysu i akceptacji kosztów. 
 

13. INFORMACJE DLA WYKONAWCY DO PRAWIDŁOWEGO OSZACOWANIA 
CENY: 

13.1 Dla celów oszacowania przez Wykonawcę miesięcznego wynagrodzenia 
ryczałtowego oferty Zamawiający informuje, że na materiały niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego stanu instalacji sanitarnych, w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed 
wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, wydatkował 
kwotę ~ 42 000,00 zł brutto. 

13.2 Materiał do konserwacji ma być zryczałtowany (ujęty) w Ofercie Wykonawcy . 
13.3 Dojazdy do obiektu Zamawiającego, wykonywanie prac w dni wolne od pracy, koszty 

zakupu materiałów, najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia nie podlegają oddzielnej wycenie i ujęte są w kwocie miesięcznego 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

 
 
 
 

 


