Znak sprawy: WE.21.8.2018

Załącznik nr 1

Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP: 1132453940
w imieniu którego działa:
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom, reprezentowana
przez Dyrektor Beatę Walaszek, działającej na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą
nr 13/306/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r. oraz
na podstawie uchwały nr 1032/351/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa
Mazowieckiego na 2018 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Zakres usługi:
1. Usunięcie karniszy i przygotowanie ścian i sufitów do malowania.
2. Malowanie 4 pomieszczeń na parterze, 1 na I piętrze i klatki schodowej w budynku
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu oraz sprzątanie po malowaniu.
3. Dostarczenie i montaż rolet w 5 oknach.
4. Zakup i dołożenie 10 żeberek żeliwnych do kaloryfera na klatce schodowej.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Usunięcie karniszy:
a.
w wypożyczalni nad 2 oknami,
b.
w pokoju komputerowym nad 1 oknem,
c.
przygotowanie sufitów do malowania po usunięciu karniszy.
2. Malowanie pomieszczeń (około 420 m2):
a.
na parterze:
- wypożyczalnia: dł. – 7,25 m, szer. – 4,85 m, wys. – 2,75 m,
- korytarz: dł.- 4,5 m, szer. – 2,85 m, wys. – 2,75 m,
- przedsionek: dł. – 2,75 m, szer. – 1,6 m, wys. 2,75 m,
- drugi korytarz: jedna ściana: dł.- 10,80 m, wys. 2,75 m, druga ściana: dł.- 10,80
m, wys. – 1 m; szer. - 1,35 m,
b.
na I piętrze
- pokój komputerowy: dł. – 5,45 m, szer. – 3,7 m, wys. – 2,75 m,
c.
klatka schodowa parter/piętro: dł. – 5,50 m, szer. – 2,85 m, wys. – 3,40 m.
3. Dostarczenie i montaż rolet okiennych (wymiary podane w świetle szyby):
a.
na parterze:
- w wypożyczalni: 2 okna po 2 skrzydła – 71 x 150 x 4 szt.
- w pokoju socjalnym: 1 okno po 2 skrzydła: 57 x 150 x 2 szt.
b.
na I piętrze:
- w pokoju komputerowym: 1 okno + i balkon – 71 x 150 x 2 szt.; 68 x 220 x 1
szt.
4. Zakup i dołożenie 10 żeberek żeliwnych do kaloryfera na klatce schodowej.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia robót w sposób możliwie
bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków przez personel biblioteki pedagogicznej,
do bieżącego sprzątania po wykonanych pracach by do minimum ograniczyć czynniki
zakłócające pracę pracowników biblioteki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pomieszczeń do malowania tj.:
odsunięcie mebli i sprzętów od ścian oraz zabezpieczenie folią sprzętów przed
zabrudzeniem (mebli, komputerów, półek z książkami, drzwi, okien, lamp, itp.), a po
wykonaniu malowania ustawienie mebli i sprzętów według wskazówek Zamawiającego.
3. Przygotowanie ścian i sufitów do malowania, tj.: uzupełnienie ewentualnych ubytków
w tynku (np. powstałych po usunięciu karniszy), usunięcie luźnych powłok malarskich,
oczyszczenie, gruntowanie ścian i sufitów.
4. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylowo - lateksową. Kolory
ścian w poszczególnych pomieszczeniach mają być uzgodnione z Zamawiającym.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w maksimum 3 pomieszczeniach jednocześnie
i rozłącznie na każdym z remontowanych pięter. Pomieszczenia przekazywane będą
Wykonawcy sukcesywnie, w miarę postępu prac. Maksymalny czas malowania
pomieszczeń nie powinien przekraczać 5 dni kalendarzowych.
6. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, zgodność z wymogami
prawa budowlanego, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bhp
i ppoż.
7. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania
w budownictwie wymagane prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów
Wykonawca zobowiązany jest okazać/przekazać Zamawiającemu dokumenty ich
dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,
deklaracje producenta, wymaganą gwarancję.
8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia
miejsca realizacji robót przed ingerencją osób trzecich w okresie realizacji umowy
do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym w rezultacie realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.
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