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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

Dział Techniczny SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, zwraca się z 

prośbą o przedstawienie wyceny na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb: 

1) Pracownie Rezonansu Magnetycznego i Tomografii komputerowej wraz z 

pomieszczeniami towarzyszącymi zlokalizowanych w Zakładzie Radiologii Diagnostyki 

Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej zlokalizowanych w budynku głównym segment H 

szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1 PUM w Szczecinie; 

2) Pracowni Diagnostycznej Endoskopii wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi 

zlokalizowanych w budynku – pomieszczeniach po dawnej kuchni szpitala SPSK1 PUM 

przy ul. Siedleckiej 2 w Policach. 

 

I. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI  

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji 

administracyjnych i uzgodnień.  

Zakres prac będzie obejmował:  

 

1. Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, technicznej i instalacyjnej dla potrzeb 

wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

2. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji funkcjonalno-użytkowej i 

technologicznej na bazie wykonanej inwentaryzacji architektonicznej i obowiązujących norm 

i przepisów prawa. 

3. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego we wszystkich 

wymaganych branżach (architektura, konstrukcja, sanitarna: wod.-kan., wentylacja mech., 

elektryczna, teletechnicznych i niskoprądowa, SAP), specyfikacji technicznych, przedmiarów 

robót i kosztorysów opisujących przedmiot zamówienia do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4. Uzyskanie wszelkich materiałów (mapa do celów projektowych, ekspertyz, opinii 

technicznych, projektów osłon itp.) oraz decyzji wymaganych do prawidłowego wykonania 

zamówienia.  

5. Przygotowanie i złożenie (w przypadku zaistniałej konieczności) wniosku wraz z 

załącznikami i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i koniecznych uzgodnień 

http://www.spsk1.szn.pl/


 

obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i organu nadzoru architektoniczno- 

budowlanego oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek do uzyskania takiej decyzji. 

 

II. LOKALIZACJA ZADANIA  

 

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy, zlokalizowane są w dwóch lokalizacjach Szpitala: 

1. Pracownia Rezonansu magnetycznego i Pracownia tomografii – piwnica i parter budynku 

głównego szpitala – część H, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie,  

2. Pracownia diagnostyki endoskopii -piwnica i parter budynku po dawnej kuchni szpitala -

ul. Siedlecka 2 w Policach  

Zakres prac projektowych wskazany jest na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2, dołączonych do 

niniejszego Szacowania Wartości Zamówienia 

 

III. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:  

 

1. Powierzchnia użytkowa obszaru objętego przebudową: 

a) Pracownie Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej - ok. 182 m2 

b) Pracownia Diagnostyki Endoskopii  - ok. 520 m2 

2. Obszar przeznaczony pod Pracownie Rezonansu jest obecnie używane jako Pracownia 

tomografii komputerowej. Powierzchnia użytkowa pod pomieszczenia pracowni 

diagnostycznej endoskopii jest obecnie powierzchnią byłej kuchni w której zorganizowano 

magazyn tymczasowy W ramach dokumentacji projektowej należy przebudować 

pomieszczenia, wymienić i zmodernizować instalacje w pomieszczeniach podstawowych i 

pomieszczenia techniczne pod nowe potrzeby użytkownika. W ramach planowanych prac 

budowlanych należy przewidzieć dostosowanie tych części budynku do dostępu dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

wytycznymi. 

3. Podczas projektowania należy stosować materiały i urządzenia energooszczędne i dające 

możliwość długiego użytkowania zaprojektowanych robót i instalacji. 

4. W ramach prac projektowych należy wykonać dokumentację kosztorysową (kosztorysy 

inwestorskie, i przedmiary) i Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonana dokumentacja , przedmiary i kosztorysy są elementami opisu przedmiotu 

zamówienia i muszą spełniać wymagania Prawa Zamówień Publicznych. 

5. W wycenie należy przewidzieć przeniesienie praw autorskich do wykonanego utworu we 

wszystkich polach eksploatacji. 

6. W wycenie należy uwzględnić koszty nadzoru autorskiego nad realizacją zadań. 

7. Projektant przekaże Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej i elektronicznej ( 

zapisane w wersji pdf i wersji edytowalnej). 

 

Szacowanie wartości zamówienia na każde zadanie należy przekazać w terminie do dnia 

26.05.2022r.do godziny 12:00 na adres e-mail: s.macel@spsk1.szn.pl i 

r.wyrostkiewicz@spsk1.szn.pl 

 

Kontakt: Sekcja Inspektorów Nadzoru: Szymon Macel tel. 91 425 30 64,  
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