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Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 

projekt 
Warszawska Uczelnia Medyczna to uczelnia równych szans 

 
Program operacyjny POWR.00.00.00. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa POWR.03.00.00. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie POWR.03.05.00. Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

 

Zamówienie nr 1 - ogłoszenie nr 2022- 32853-88608-Baza 

Konkurencyjności. Zapytanie 1/01/2022-r. roboty budowlane 
 

1. Zamawiający: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka. 

2. Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe jest prowadzone 
zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie prac budowlanych zmierzających do uruchomienia 

dostępności architektonicznej pomieszczeń budynku Uczelni 
prowadzonych w ramach Projektu Warszawska Uczelnia Medyczna to 
uczelnia równych szans współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Planuje się dostosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami 
takimi jak:  

 niepełnosprawności ruchowe,  

 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,  

 słabowidzący i niewidomi,  

 niedosłyszący i niesłyszący,  

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Istniejący układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Przyjęte rozwiązania 
projektowe i materiałowe wynikają ze standardu budynku i wytycznych 
Zamawiającego. Przedmiotowy projekt nie ma wpływu na wewnętrzne                   

i zewnętrzne elementy budynku, warunki bezpieczeństwa ppoż., BHP                    
i higieniczno-sanitarne. Projekt nie zmienia istniejących warunków 

ewakuacji. 
Przeznaczenie powierzchni objętej opracowaniem nie ulega zmianie i jej 
podstawową funkcją pozostaje funkcja administracyjna i pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Zapytanie dot. dwóch części tj.  

- cześć 1 – adaptacja pomieszczeń, montaż na stałe nakładek, oznaczenia 
ciągów komunikacyjnych. 
- cześć 2 – wykonanie prac remontowo-wykończeniowych POM. 

Pełnomocnika oraz ciągów komunikacyjnych 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


