
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego dotyczącego ”Wykonanie koncepcji 
programowo - przestrzennej budowy Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą”. 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

1. W zakresie prac koncepcyjnych występuje „Opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego dla zadania” 

Jakiego opracowania oczekuje zamawiający? 

1.1. Czy zakres PFU ma być zgodny z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego – rozdział IV”? 

Taki PFU z reguły jest podstawą zlecenia robót budowlanych w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” i nie jest możliwe wykonanie go w tak krótkim terminie, jakiego wymaga 
Zamawiający. 
w ramach PFU należy wykonać badania gruntowe, inwentaryzację zieleni, uzyskać decyzję o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zalecenia konserwatorskie,  
warunki przyłączenia itp. (par. 19 ww. rozporządzenia) 

W dalszej treści zapytania jest z kolei napisane, że w zakres opracowania wchodzi 
przygotowanie danych do wniosku o decyzję LICP. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje otrzymania programu funkcjonalno-użytkowy 
rozumiany jako opis funkcji, użyteczności i wielkości pomieszczeń (część opisu do koncepcji 
architektonicznej, uwzględniającej obowiązujące przepisy i normy), nie zaś jako opis zgody 
z Rozporządzeniem, będący opisem przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

1.2. Czy ma to być szczegółowy program funkcji pomieszczeń, opracowany na podstawie 
załączonych wytycznych użytkowników obiektu? 

Odpowiedź: Tak, ma to być szczegółowy program funkcji pomieszczeń uwzględniający 
obowiązujące przepisy i normy oraz wymagania technologiczne, rozszerzony o rysunki, 
przekroje, gabaryty budynku, elewacje i wizualizacje. 

2. Czy zaznaczone na planie sytuacyjnym łączniki i budowle podziemne wchodzą w zakres 
opracowania? 

 Odpowiedź: Tak, w zakres wchodzą wszystkie elementy zaznaczone na rysunku łącznie z 
lądowiskiem, tunelami podziemnymi, magazynami, Centrum Logistycznym, magazynami 
apteki i połączeniem funkcjonalnym z pozostałymi ciągami komunikacyjnymi szpitala. 

3. Czy zamawiający planuje przenieść główny wjazd do szpitala? Jeśli tak, to w które 
miejsce? 



Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie nie planuje przenoszenia głównego wjazdu do 
szpitala. Przy realizacji innych zaplanowanych inwestycji (budowa SOR-u) strumień 
pacjentów będzie podzielony, jednak SOR dla karetek będzie nadal funkcjonował.  

4. Czy zakres obejmuje zagospodarowanie terenu przy obecnie budowanym budynku na 
działce 18/2?  
Tak jest wyznaczony zakres na załączniku graficznym  

Odpowiedź:  Tak, na działce 18/2 należy uwzględnić przebudowę lądowiska i niezbędne 
prace przy zagospodarowaniu terenu. 

5. Jaki jest planowany termin podpisania umowy o prace projektowe?  
Jest to ważne, ponieważ wymagany termin wykonania jest określony konkretną datą, a nie 
ilością dni od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź: Termin podpisania umowy jak najkrótszy, ze względu na planowane złożenie 
wniosku konkursowego. 

 

 


