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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie składa zapytanie 

ofertowe dotyczące opracowania projektu koncepcyjnego dla zadania pn: 

”Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy Uniwersyteckiego Centrum 

Pediatrii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. 

 Zakres prac koncepcyjnych obejmuje: 

a) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania 

b) wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej na bazie wskazanej lokalizacji 

budynków i budowli. 

c) Wykonanie wizualizacji graficznej dla projektowanego zadania. 

2. W skład projektu koncepcyjnego wchodzi: 

a) część opisowa, zawierająca m.in. zestawienie powierzchni poszczególnych 

kondygnacji i funkcje pomieszczeń, zwięzły opis funkcjonalno-użytkowy, opis 

konstrukcji, instalacji  i wyposażenie obiektów. 

b) część rysunkowa- rzuty, przekroje, elewacje i zagospodarowania terenu itp. 

c) wizualizacje zewnętrzne obiektu wraz z wizualizacjami wewnętrzna budynku -

pomieszczeń ogólnodostępnych i sal – 10 sztuk (5 zewnętrznych i 5 wewnętrznych). 

Wizualizacje muszą uwzględniać istniejące otoczenie planowanego budynku. 

3. Koncepcje rozwiązań funkcjonalno-użytkowych we wstępnej fazie projektowej wymagać 

będą uzgodnienia z Zamawiającym podczas cyklicznych spotkań. 

4. Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny sporządzony w wersji papierowej w 4-egz. i 

elektronicznej pliki w formacie PDF, DWG, WORD, EXCEL, JPG  w 4-egz. na płycie 

CD. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości otwarcia 

dokumentacji elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja 

zostanie zwrócona do Projektanta w celu niezwłocznego poprawienia dokumentacji i 

zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji programu. 

6. Termin wykonania koncepcji do dnia 28.02.2022r. od daty podpisania umowy. 
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7. Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań funkcjonalno-użytkowych we wstępnej 

fazie projektowej Zamawiającemu do dnia 14.02.2022r. w celu zatwierdzenia. 

8. Przygotowanie danych do wniosku o uzyskanie decyzji o lokalach celu publicznego lub 

warunków zabudowy. 

9. Zamawiający upoważnia następujących pracowników Szpitala do stałego nadzoru nad 

realizacją postanowień zawartych w umowie: 

a) Robert Wyrostkiewicz- Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych 

b) Ireneusz Karpeta  – Kierownik Działu Technicznego  

c) Wiesław Michalski – Specjalista ds. budowlanych 

d) Dariusz Hawrylczuk – Kierownik Działu Głównego Energetyka  

e) Marta Majewska - Inspektor ds. Technicznych 

10. Do dokonywania akceptacji, uzgodnień i odbioru przedmiotu zamówienia niniejszej 

umowy Zamawiający upoważnia: 

a) Roberta Wyrostkiewicz 

b) Ireneusza Karpetę 

c) Wiesława Michalskiego 

d) Dariusza Hawrylczuka 

11. Kryterium oceny stanowi 100% ceny. 

12. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z końcowym 

podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.   

13. Oczekiwana minimalna wielkość obiektów i budowli oraz program funkcjonalny 

określony przez użytkownika zawarty jest w załącznikach do zapytania. 

14. Zamawiający oczekuje maksymalnego wykorzystania powierzchni terenu do wykonania  

nowych obiektów o jak największej powierzchni użytkowej. 

15. Centrum będzie składało się z: 

• budynku Pediatrii: 

− Kliniki Chirurgii Dziecięcej- nowy budynek 

− Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu 

− Zintegrowanego bloku operacyjnego dla dzieci 

− Pomieszczeń SOR  

• budynku magazynowego- Centrum Logistyczne 

• podziemnych łączników i magazynów łączących budynki i lądowisko LPR 

• przebudowę lądowiska LPR pod obecnie obowiązujące przepisy i nowe strefy nalotu 

uwzględniające planowane inwestycje, 

• planowane zmiany zagospodarowania terenu – wjazdu głównego na teren Szpitala i 

zagospodarowania terenu przy budowanych budynkach. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.  

 

 

Ofertę należy przesłać na adres: s.kluba@spsk1.szn.pl i r.wyrostkiewicz@spsk1.szn.pl w 

terminie do dnia 11.01.2022 r do godziny 12:00, 

 

Kontakt: Dział Techniczny: Sara Kluba tel. 91 125 30 64, Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno- 

Technicznych : Robert Wyrostkiewicz tel. 91 425 30 03; Kierownik Działu Głównego 

Energetyka: Dariusz Hawrylczuk tel. 91 425 30 53 
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