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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia: na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg
wewnętrznych wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz montażem znaków drogowych
i niezbędnych oznakowań na terenie Szpitala, położonym w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 w
postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
Kody CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 34928472-7 Oznakowanie,
34992300-0 Znaki uliczne, 34992200-9 Znaki drogowe
1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej
przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla dróg
wewnętrznych wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz montażem znaków drogowych i
niezbędnych oznakowań na terenie Szpitala, położonym w Radomiu przy ul. Tochtermana 1.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych wraz ,
ze wskazaniem miejsc oraz montażem znaków drogowych i niezbędnych oznakowań na terenie szpitala,
położonym w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich
wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji itp. do tego dokumentu.
Teren objęty opracowaniem został wskazany na mapie - Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4. do opisu
przedmiotu zamówienia. (Wykonawca pozyska we własnym zakresie mapy niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.) Stanowi on zespół dróg wewnętrznych, posiadających w przeważającej
większości nawierzchnie asfaltową, w ograniczonym zakresie nawierzchnię z kostki brukowej, mających
dostęp do dróg publicznych. Istnieją wyznaczone miejsca parkingowe, zatoki postojowe, parkingi,
posiadające nawierzchnię ażurową, betonową lub z płyt betonowych. Całość terenu jest ogrodzona.
Wjazd na teren odbywa się poprzez 5 bram wjazdowych:
- od strony zachodniej :
1 brama od ul Kopernika,
- od strony północnej: 2 bramy od ul. Tochtermana,
- od strony zachodniej :
1 brama od ul. Podwalnej,
- od strony południowej:
1 brama od ul. Narutowicza.
Dodatkowo istnieją dwie bramy od strony ul. Narutowicza, dedykowane wyłącznie dla potrzeb obsługi
dostaw dla kotłowni olejowo – gazowej.
Na terenie szpitala wyznaczono parking główny od strony południowo – zachodniej , ogrodzony
z wjazdem od drogi wewnętrznej szpitala, z nawierzchnią z płyt ażurowych.
Z dróg wewnętrznych szpitala korzystają pojazdy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, której
siedziba i parkingi uwidocznione są w Załączniku nr 4: kopia mapy – orientacja Skala 1:5000 szt. 1
(wydzielona działka białe tło).
Wprowadzenie organizacji ruchu ma na celu zapewnienie przestrzegania zasad, dotyczących
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przez kierowców, korzystających z dróg
wewnętrznych szpitala, oraz wyeliminowania zjawiska parkowania pojazdów w miejscach

utrudniających dojazd karetek pogotowia, dowóz pacjentów i osób niepełnosprawnych, na drogach
pożarowych czy w miejscach, oznakowanych znakami zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania.
O wjeździe do strefy ruchu i o obowiązującej „Strefie ruchu” mają informować znaki, ustawione przy
bramach wjazdowych na teren szpitala. Wprowadzenie „Strefy ruchu” w rozumieniu Ustawy Prawo
o ruchu drogowym ma oznaczać, że kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych szpitala,
będą zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Pozostałe zasady nowej
organizacji ruchu drogowego mają być określone znakami drogowymi, ustawionymi na terenie
szpitala, łącznie ze znakami ograniczenia prędkości.
Na obszarze strefy ruchu przepisy kodeksu drogowego mają obowiązywać w pełnym zakresie, tj.:
zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec
kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego.
Wprowadzenie „Strefy ruchu” ma umożliwić skuteczną interwencję Policji i Straży Miejskiej w
zakresie wykroczeń przewidzianych w Kodeksie Drogowym np. za , przekroczenie prędkości, nie
ustąpienie pierwszeństwa, parkowanie w miejscach niedozwolonych itp. Istotnym jest oznakowanie
dróg i bram pożarowych, co przy wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia zapewni możliwość
prowadzenia właściwej akcji ratowniczej. Koniecznym jest oznakowanie parkingów i miejsc
parkingowych, wyznaczenie i oznakowanie miejsc do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych,
oznakowanie na budynku maksymalnej wysokości pojazdów, które mogą przejechać drogą
wewnętrzną pod budynkiem i pod wiaduktem komunikacyjnym dla pieszych.
Zamówienie swoim zakresem obejmuje również:
1.
wykonanie oznakowania na terenie, będącym przedmiotem opracowania, poprzez
ustawienie i zamontowanie znaków pionowych drogowych i oznaczeń poziomych w ilości i
rodzaju, zgodnym z opracowanym Projektem Organizacji Ruchu. Oznakowanie pionowe i
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy umieszczać zgodnie ze szczegółowymi
warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Tarcze
znaków należy umieścić na wysokości min. 2,20 m od poziomu terenu. Tablice należy wykonać
zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
2.
oznakowanie dróg i bram pożarowych,
3.
oznakowanie parkingów i zatok parkingowych,
4.
wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych,
5.
oznakowanie maksymalnej wysokości pojazdów, które mogą przejechać drogą wewnętrzną
pod budynkiem i pod wiaduktem komunikacyjnym dla pieszych- w 2 miejscach ( również
oznakowanie barwą na krawędzi budynku )
6.
wykonanie i zamontowanie w gruncie tablicy z logo PZU SA wraz z hasłem prewencyjnym „Z
myślą o bezpieczeństwie”. Projekt tablicy musi być uzgodniony i zaakceptowany przez PZU SA.
Zgodnie z zawartą umową, PZU SA wyda opinię o projekcie tablicy w ciągu 5 dni roboczych od
otrzymania jej projektu. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w zakresie pozyskania tej
opinii.
7.
aktualizację istniejącego napisu informacyjnego na istniejącym kasetonie zewnętrznym przy
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym- ( litery – folia wyklejana na kasetonie, pole tekstowe – około
250 cm x 80 cm.)
8.
wykonanie i zamontowanie w gruncie 4 sztuk tablic informacyjnych – ułatwiających
kierowcom pojazdów poruszanie po drogach wewnętrznych. Treść tablic:
Tablica nr 1.
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
_______________________
PRZYCHODNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
_______________________

PAWILON GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY
________________________
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
________________________
DZIAŁ TECHNICZNY
________________________
Tablica nr 2.
ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
_______________________
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
_______________________
( symbol jak znak „D18”) i tekst „ PARKING”
_______________________
Pole bez tekstu – ma być wypełnione tą samą
techniką tak jak pozostałe pola tekstowe (do
późniejszego umieszczenia tekstu)
Pole bez tekstu – ma być wypełnione tą samą
techniką tak jak pozostałe pola tekstowe (do
późniejszego umieszczenia tekstu)
Tablica nr 3.
WEJŚCIE DO BUDYNKU GŁÓWNEGO
________________________
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
_______________________
MAGAZYNY
_______________________
APTEKA SZPITALNA
________________________
MAGAZYN ŻYWNOSCIOWY
________________________
Tablica nr 4.
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
_______________________
LABORATORIUM
_______________________
SORTOWNIA BIELIZNY
___________
RADOMSKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
________________________
- materiał konstrukcji : profil zamknięty stalowy 50, zabezpieczony farbą antykorozyjną,
- barwa profili: szara,
- proponowane wymiary jednego pola tekstowego każdej tablicy: 130 cm x 40 cm (dopuszcza się
możliwość modyfikacji wielkości tablic, wymiarów, uwzględniających lepszą ekspozycję tekstu,
widoczność, czytelność, zastosowaną technikę, rodzaj druku tekstu itp. ,
- pole tekstowe wykonane z dowolnego materiału stosowanego do wykonywania tablic
informacyjnych, odpornego na działanie czynników atmosferycznych; dopuszcza się możliwość
wykonania każdego pola tekstowego w kształcie strzałki kierunkowej i zamocowaniu każdej strzałki
osobno na konstrukcji,

- dolne pole tekstowe każdej tablicy należy umieścić na wysokości min. 50 cm od poziomu terenu,
- barwa tła pola tekstowego - biała,
- barwa liter – granatowa.
9. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji,
przechodzą na Zamawiającego. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo jej używania i
sporządzania kopii oraz:
- do wykorzystywania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- do celów promocyjnych, marketingowych,
- przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań, których dotyczy dokumentacja.
3. Warunki stawiane Wykonawcom: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków wykonania
zamówienia
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru.
Do oferty należy załączyć n/w dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
ewidencji działalności gospodarczej.
5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.
6. Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena
7. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Marzena Barwicka Kierownik Działu
Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia- tel. 48 361-52-85
10. Ofertę należy złożyć na adres : Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4, 26-610
Radom lub pocztą elektroniczną na adres zampubl@rszs.regiony.pl.
do dnia 20.02.2015 r. do godz. 11:00

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Zał. nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. nr 2 - Wzór umowy

Andrzej Pawluczyk
….………………………………………………………………………….
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządził: Rafał Lesisz

