








3. Dokumentacja projektowa wykonawcza - załącznik Nr 3
„Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci w budynku głównym SPSK nr 1 PUM w
Policach przy ul. Siedleckiej nr 2".

4. Opis przedmiotu zamówienia.
5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi w swym zakresie i formie spełniać

wymogi:
a) Rozporządzenia Ministra Infrastrnktury w sprawie szczegółowego zakresu i

f01my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, aktualnego na
dzień sporządzenia dokumentacji

b) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności art. 29 ust. 3, aktualnej
na dzień sporządzenia dokumentacji.

6. Koncepcja rozwiązania technicznych dotycząca instalacji wentylacji mechanicznej we
wstępnej fazie projektowej wymagać będą uzgodnienia z Zamawiającym.

7. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z warunkami umowy, której
projekt dołączono do ogłoszenia (zal. nr 1).

8. Oferent musi spełniać wszelkie warunki niezbędne do prawidłowego wykonania
usługi.

9. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w art.632 §1 KC. Z zasady jest ono
niezmienne nawet, jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.

10. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.

11. Przedstawiona w fo1mularzu ofe1iowym cena obejm1tje wszystko, co jest konieczne
do prawidłowego, zgodnego z prawem osiągnięcia celu w postaci realizowanego
przedmiotu zamówienia, a Wykonawca składając ofertę zapoznał się z warunkami
realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskał wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie
istotne pytania.

12. Cena za nadzór autorski musi być ujęta w wynagrodzeniu zaoferowanym w ofercie, i
Wykonawca nie będzie mógł rościć praw do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu
pełnienia nadzoru autorskiego.

13. Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy Zamawiający wymaga obejrzenie obiektu
będącego przedmiotem zamówienia przed złożeniem ofe1iy. Zamawiający wyznacza
termin wizji na 05.09.2019 r. Początek spotkania - w Dziale Administracyjno
Gospodarczym Szpitala w Policach przy ul. Siedleckiej 2, o godz. 11.00.
Brak potwierdzonej przez DT SPSKl PUM odbytej wizji skutkować będzie
odrzuceniem oferty.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Ofe1ię należy złożyć na załączonym fo1mularzu ofe1iowym (zał. m 1 ).

a) Cena -100%,
2. Oferty należy składać do dnia 09.09.2019 r. do godz. loillł w Dziale Technicznym

Szpitala pok. 2.3 I p. lub elektronicznie na adres: m.maiewska@spskl.szn.pl ;
dt@spskl.szn.pl

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.
Zgodnie z mi. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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