
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej  remontu i dostosowania pomieszczeń na 
potrzeby kuchni. 

1. Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie  zobowiązany  jest  do 
przeprowadzenia  dostosowania  istniejących  pomieszczeń  pod  potrzeby  kuchni  o 
maksymalnej  powierzchni  użytkowej  nie  więcej  niż  493,12  m²  (w  załączeniu  rzut 
pomieszczeń  oznaczonych  kolorem  czerwonym)  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie 
działalności w zakresie świadczenia usług żywienia z uwzględnieniem wymagań stawianych 
przez obowiązujące prawo i właściwe urzędy.
2. Dostosowanie  istniejących  pomieszczeń  będzie  obejmować   wykonanie  prac  w 
zakresie:  prace  budowlane,  instalacji  sanitarnej  –  wod  -  kan  i  c.o.,  wentylacji 
mechanicznej,  instalacji  elektrycznej,(nie  przewiduje  się  zaopatrzenia  w  parę 
technologiczną). Prace te będą wykonywane przy czynnym obiekcie szpitala.
3. Wykonawca  przedstawi  w  ofercie  Zamawiającemu  koncepcję  oraz  zakres 
dostosowania  istniejących pomieszczeń(  minimum  projekt  technologiczny  - zgodny  z 
obowiązującymi  przepisami  prawa )  i  winien  uzyskać  przewidziane  prawem niezbędne 
uzgodnienia. 
Koncepcja powinna zapewniać w miarę możliwości oświetlenie dzienne w pomieszczeniu 
produkcji kuchni w celu uniknięcia ryzyka nie otrzymania zgody Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego  na  odstępstwo  w  tym  zakresie.  Wskazane  jest  uzyskanie  akceptacji 
przedstawionego  rozwiązania  wg  rysunku  technologicznego  przez  Państwowego 
Powiatowego Inspektora sanitarnego w Ełku. 
4. Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  ostateczny  projekt  i  zakres  prac 
dostosowania istniejących pomieszczeń pod kuchnię, który winien być z nim uzgodniony i 
przez niego zaakceptowany, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Całość prac i obowiązków związanych z dostosowaniem istniejących pomieszczeń 
pod kuchnię winna być przeprowadzona w terminie do dn. 01.09.2012 r.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych związanych 
z  funkcjonowaniem  pomieszczeń  oraz  związanych  z  dostarczeniem  mediów  tj:  koszty 
energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania liczników w zakresie dostarczanych 
mediów (energia elektryczna, woda, ciepła woda użytkowa, energia cieplna). 
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia we własnym zakresie i  na własny 
koszt gospodarki odpadami. Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w tym zakresie.

9. Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej 
pomieszczeń celem zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń i złoży stosowne 
oświadczenie, że w/w stan jest mu znany.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego   zgodę 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie niezbędnych odstępstw 
od warunków technicznych. 


