
 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest najem, serwis i dostarczenie w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, 12 sztuk mat podłogowych wejściowych w budynkach Szpitala Czerniakowskiego 

sp. z o. o. na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje najem, serwis i dostarczanie  

w miejscach wskazanych przez zamawiającego podłogowych mat wejściowych do budynków 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.: 

a) Budynek A – ul. Stępińska 19/25 

2 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 85x150 cm 

b) Budynek B – ul. Stępińska 19/25 

2 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 85x150 cm 

1 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 150x250 cm 

c) Budynek C – ul. Stępińska 19/25 

2 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 85x150 cm 

d) Budynek D – ul. Stępińska 19/25 

1 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 85x150 cm 

1 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 150x250 cm 

e) Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Stępińska 19/25 

1 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 85x150 cm 

1 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 115x200 cm 

f) Budynek Administracji – ul. Stępińska 19/25 

1 szt. – mata podłogowa wejściowa, materiał: skręcane włókna nylonowe, podłoże  

z kauczuku nitrylowego, wymiary 150x250 cm 

2. Wymiany mat podłogowych w celu czyszczenia i napraw powinny się odbywać  

w cyklach: 

a) Co 1 tydzień w okresie X – III 



 

 
 

b) Co 2 tygodnie w okresie IV – IX 

3. Wykonawca usługi ma obowiązek odebrania z miejsca wskazanego przez zamawiającego  

i dostarczania mat podłogowych wejściowych w miejsce wskazane przez zamawiającego 

4. Wykonawca usługi pokrywa wszystkie koszty związane z transportem  mat podłogowych 

wejściowych w celach serwisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


