Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy ogłasza przetarg na:
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru czyli automatycznego wykrywania i alarmowania
pożarowego wraz z instalacją oddymiania klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego
oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w obiekcie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
przy ulicy Powstańców Śląskich 3.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do Projektu wykonawczego przedmiotu postępowania
zawierającego dobór i rozmieszczenie elementów systemu sygnalizacji pożaru, dobór i rozmieszczenie
urządzeń systemu oddymiania, obliczenia powierzchni czynnej klap dymowych można uzyskać
w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3.
W ofercie należy przewidzieć nie ujęte w projekcie elementy zasilania silnoprądowego na potrzeby
instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego
a także wymianę wypełnienia świetlika nad klatka schodową na poliwęglan o klasie reakcji na ogień
B-s1,d0/B-s2,s0, zabezpieczenie konstrukcji dachowej nad klatka schodową do odporności co najmniej
R30 wymianę płyt styropianowych stanowiących zamknięcie poddasza budynku na ścianę do połaci
dachu o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana obudowy klatki schodowej tj. REI60 i wykonania
wejścia do przestrzeni poddasza zamkniętego klapą o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI30.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub
pośrednictwem posłańca.
Adres:
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Powstańców Śląskich 3, sekretariat Rektora,
II piętro do dnia 31.03.2019 roku.
Inwestor nie dopuszcza podziału zamówienia.
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data rozpoczęcia: 05.07.2019 roku, zakończenia:
15.08.2019 roku.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykazania się
doświadczeniem w wykonywaniu zadań objętych postępowaniem, wskazania w ofercie imion i nazwisk
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający w przypadku powierzenia części zadań podwykonawcy żąda od Wykonawcy
przedstawienia zakresu zadań do realizacji, wykazania się doświadczeniem w ich realizacji oraz imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia w imieniu podwykonawcy wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytworzonymi
w trakcie wykonywanych robót, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny
w wydzielonych do tego miejscach (urządzeniach), w warunkach zabezpieczających przedostanie się
do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru lub ponownego
wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca
zobowiązany jest do ich oddzielenia od odpadów obojętnych i przekazania ich na własny koszt i ryzyko
do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia tego
obowiązku będą obciążały Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Termin składania ofert Data: 31.03.2019 roku, godzina: 12:00.

