
Opis przedmiotu zam6wienia

A.Informacja og6lna

Przedmiotem zarn6wieuia jest opracowanie wielobranzowej dokurnentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczqcej zadania inwestycy.inego pl1.: ,,Przebudowa odd.zialow Szpital,ych
Powiatowyt]l Cetttrttm Medycznym w Gr6jcu Sp. z o.o." w ramach ,,Instrumentg wsparcia
dzialan ivaznych dla rownomieritego rozwo.iu wojervodztwa r1'razowieckiego,,polega.j4cego ,a
przebudowie OddzialLr Neurologicznego wtaz z przebr,rclowq IVp na dzialalnoSi Odclzialu
Rehabi 1 itac.j i Neurolo gicznej

opracowanie doknmentac.ii na zlecenie Powiatowego Centrum Meclycznego w Gr6jcu Sp.
z o'o') zwanego dale.i ,,Zatnawia.i4cyrn" polega na sporz4clzeniu clokurnentacji projektowej
porrieszczefl, dostosowaniu uktadu lirnkcjonalno-uzytkowego, zaplanowaniu rozwiqzan
zwiE'zanych z technologiq meclycznq dla ww. zadaria oraz sporz4dzenie kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru. Przecl rozpoczgciem projektowania niezbgdna jest
inwentaryzacj a stanu i stnie.j qcego.

Pornieszczenia ob.igte rnodernizacj q zlokalizowane sE na I i IV piEtrze buclygkr-r glownego ,,G,,
zarnawia.i'4cego. oddziai Ner-rrologii z Podocldzialem Udarowym pigtro I - zajmowai ma
1022 m2 zas ocldzialu Rehabilitacji Ner-rrologicz,e.f to 45 r ,2.
Pomieszczeuia poddane przebudowie muszq odpowiadac pocl wzglgdern fachowy,r
satritarnym w)ilxogom okreslonym w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r' w sprawie szczeg6iowych wytlagari, .iakim powinny oclpowiadai pomiesz czenia
i trrzqdzerria podr-r'riotu wykonuj4cego clzialalnoSi leczni cza,. (Dz. tJ. z2022 r. poz. 402).
oddzial Rehabilitacji Neurologicz,ej powi,ie, zawierac w szczeg6l,osci nastgpui4ce
pomieszczenia:

1. 5 sal czterolozkowych l,b pigciol6zkowych zrazienkami;

2' 2 sale z dwoma l6zkami (.jedna z sal bgclzie stu2yi .jal<o izolat ka z lazienkami);

3. T'oaleta ogoh-ra;

4. Toaleta dla personelu;

5. Gabinet zabiegowy;

6. Gabinet lekarski;

7, Gabinet Kierownika Oddzialu;

8. Magazynek na leki;



9. Poko.j soc.jalny;

10. Gabinet terapii zajgciowej;

1 1. Gabinet logopedy i psychologa;

1 2. Sala kinezyterapii;

13. Sala fizykoterapii;

14. Swietlica;

1 5. KLrchnia oddzialowa;

l-6. Bmdownik i magazyn r1a sprzEt rehabilitacyjny;

17. Porrlies zczeme porz4dkowe;

IB. Magazyn czystej poScieli.

W sklad Oddzialu Neurologicznego z Pododdzialem Udarowym powinny wchodzii
w szczegolnoSci nastgptij 4ce pomieszczenia:

1. sala fizykoterapii;

2. sala kinezoterapii;

3. Pro-morte;

4. I(uchnia oddzialowa 2 szt.

5. Gabinet zabiegowy 2 szt.

6, Brudownik 2 szt.

7, Pomieszczenie porz4dkowe 2 szt.

8. Gabinet logopedy;

9. Gabinet psychologa;

10. Magazyn sprzgtu;

1 1. Sekretariat;

12. Gabinet lekarski;

I 3. Gabinet I(ierownika OdclzialLr;

14. Gabinet Ordynatora;

15. Sala intensywnego nadzoru zlazienka,;

16, Magazyn czystej poScieli 2 szt.

17. Toaleta dla personelr:;

i8. Toaleta dla odwiedzaj4cych;



19. Punkt pielgg,iarski z po.'rieszczentem przygotowa,iem lek6w 2 szt.

20. Pracownia EEG;

21 . Sale pacjent6w z lazienkami.

B. Zakres projektowanych rob6t

Przewidywane prace dla tego projektu obej mLrj4:

1. wyburzenie Scianek dzialowych,

2. skucie glazury,

3. demontaZ posadzek,

4. zdemontowanie futryn i drzwi,

5' demontaz instalacji wodno-kanalizacy.inej w obrgbie projektowanych pomie szczen,
6. demo,taz instalacji elektrycz,e.i wrazz osprzgte, w obrgbie.iw.,

7' dostosowanie rozwi4zari instalacji wentylacii clla projektowanych pornie szczeh,
8. dostosowanie rozwi4zan co. clra projektowanych pomieszczef,

9' zaplojektowanie tras ol<ablowauia stmkturalnego IT pot4czonego z istniej4c4 sieci4,
10. wyw6z grlrzll,

I 1' wymurowanie nowych Scianek dzialowych wraz z wykonaniern ty1k6w i okladzin,
12. wyko,anie nowych posadzek wraz z ulozeniem wykracrzin,

13' rrortaz nowej instalac.ii wodro- ka,arizacy.i,ej wraz z przyborarni,
14. wykonanie nowych przc-jsi i przebii dla projektowanych pomieszczeri,

15. nrorrta2 nowej instaiacji erektrycz,e.i w*tz z ,zapro.iekrowanym 
osprzQtem,

16. r.rontaz r.rowej i,stalac.ii ppoz. dla pro.jektowa,ych po,ie szczeh,

77 ' ntonta? stolarki drzwiowe.i oraz okiennej (stoiarka okienna tylko miejscach gdzie
bgdzie to konieczne),

18. wykonanie prac rnaiar.skich i glazurniczych,

19. wyhonanie instalac.ji gazow meclycznych,

20. wylro,anie rozdziel,i NN u,yl4cznie clla projektowanych pomieszczef,
21. wykonanie instalacji przyzywowe.j,

22. nadzor ar:tor.ski nad realizac.jE projektu,

23' wyr-r-riana pionow woduo-kanaltzacy.ir"tych od IIIp clo Vp (w czgsci w ktore.i bgdzie
przebudowa pomieszczeri pod oddziar Rehabilitacji Neurologicz,ej),

24' Przeprowadzenie modernizacii stac.ii pomp prozni medycznej w spos6b zapewniaj4cy
optymaln4 wydolnosc zapotrzebowania na prozniE po dokonaniu przebudowy
przedmiotowych oddzial6w.



Pomieszczerria ptzeznaczone do adaptacji posiada.j4 wgzly sanitarne wraz z pionami

har"ral izacl,j nymi i wodnyn-ri.

Bndynek szpitaia wybudowano 1974 r. o konstrukc.ji szkieletowej zelbetowej.

Zanawialqcy r-rdostEpni zachowana, czE(;c archiwalnej dokumentacji projektowej dla tego

br,rdynku otaz ekspertyzE techniczn4 i dokumentacjE przebudowywanego oddzialu

wenEtrznego.

C. Wymagania dla opracowair objgtych zam6wieniem.

1. Przed ostatecznym sporzEdzeniem opracowari projektowycl-r Wykonawca zobowiqzany

jest dokonac zZantawiajqcym ustalefl w sprawie proponowanych kosztow i rozwrqzah.

2, Do zadah pro.jektanta bgdzie r.ialezala ocena stanu technicznego istniei4cych instalacji

olaz wyl<orrauie:

a) Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) dla potrzeb wykonania przetargu i

SST odbiolu rob6t budowlanych,

b) wykonanie czg1ci kosztowej w zakresie przedrniar6w rob6t i kosztorys6w

naktadczych (bran2owych),

c) opracowafl tecl-rnologicznych dla projektowar-rycl"r pomieszczeri medycznych z

wykazerl wyposazetlia i sprzgtr-r medycznego,

d) nadz6r autorski nad realizacj4 projektu,

e) uzyskanie w irnienir-r Zamawia.j4cego, wszelkich niezbgdnych r"rzgodnieri

wynikai4cych z obowi4zui4cego prawa LuroZliwia.jqcych uzyskanie pozwolenia na

przebr-rdowg.

Opracowana dokumentacja bgdzie podlegala ocenie Komisji ustalonei przez

Zamaw raiqcego i po pozytywnej ocenie zostanie przyjgta protokolarnie.

3. Ustala sig, ze wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostalo wliczone w

koszty oferty.

4. Wszelkie koszty zwiane zwizjq na obiekcie iustalenian-ri ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowrEzany bgdzie do rninimum dw6ch wizyt w obiekcie.

6. Projekt wykonawczy ma spelniai wymogi:

a) Ustawy z clnta 7 lipca l()94 r. Prawo Buclowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 88,

z poLn. zn.)

b) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie

szczegolowego zakresu i forrny dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbiorLr robot budowlanych oraz programu ftinkc.jonalno-uzytkowego

(Dz. U, 22021 r poz. 2454),

c) Obwieszczenie Ministla Rozwo.ir"r i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie warunkow jakim powir.u.ry odpowiadai budynki i ich r"rsytuowanie (Dz.U. z

2022 r., poz. 1225),

d) Rozporz4dzenie Ministra Infi'astruktuty z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotycz4cej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r., nr 120, poz. 1126),

I(osztorys inu,estorski naleZy wykonai zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Rozwoju

iTechnologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreSlenia rnetod ipodstaw

sporz4dzania kosztorysu inwestorshiego, obliczania plauowanych kosztow prac

pro.]ektowych oraz planowanych koszt6w robot budowlanych okreslonych w programie

firrikc.jonalno-uzytkowym (Dz. U.2021 r. poz. 2458).

Zanaw raj a,cy okre6l a dane wyj S ci owe do i(o sztory s owania :

Stawka roboczogodziny * Srednia dla IV kw. 2022 r,

Pozionr cen IV kw.2022 r.

Koszty poSrednie [I(p]-od R,S .

zysl<lz) - od R+l(p(R), S+l(p(S).

Koszty material6w z r"rwzglgdnieniem kosztn zakr:pr-r.

D. Wyrnagania dotycz4ce standardu technicznego i u2ytkowego

1. Dokur.nentac.ia projektowa powirrna okreslai pararnetry techniczne i funkcjonalne

przl,igtych rozwiEzah materialowych oraz wybrar-rej technologii z zastosowanien-r

naj I ep szych r ozw'qzah.

2. Dokumentacjg naleZy sporz4dzic w pigciu egzemplarzach oraz dw6ch w formie

elektronicznej.

3. Dokur.nentacja tlusi zawierai wszystkie elernenty wykoriczenia i wyposazenia l1cznie

ze szczegolami np.: tabliczki na drzwiach gabinetow oraz pracowr-ti.

4. Wykonanie dokr-rmer-rtacji projektowej w stopr-riu szczeg6iowoSci niezbEdnym do

realizowania petnego zakresu robot budowlanych i uzyskanie pozwoleri na

uzytkowanie.

5. Opracowanie pro.iektu dla por.nieszczef rredycznych mursi uwzglgdnii te parametry

sprzgtr"r ,kt6re s4 na obecr-tyt-n w)/posazeniur oddziair"r.

t.

8.



E. Zal<res zam6rvienia

Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje:

a) inwentaryzacjg dla cel6w proJektowych pomies zczeh, urzqdzen, sieci i instalacji,
infi'astruktury oraz w razie koniecznoSci wykonanie niezbgdnych ekspertyz, opi,ii
technicznych,

b) opracowanie pro.jektu technologicznego na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji, uzgodnionego z l(ierownikiem oddzialu, Dzialem Technicznym,
Dzialem L-rfbrmatyki, Ilzeczoznawcq ds. ppoZ., sanitarno - higieniczlych, bhp
i ergonomii * 5 eg,z. clla Zamawiaj qcego,

c) opracowanie i r-rzgodnienie z Zatnawia.iqcym (spisanie protokolr-r uzgodnief) oraz
rzeczoznawcatni (w tyur: ppoz., bhp, sanitarno-higienicznych) i liezbgd,ymi
r"rrzgdanri pro.fektu budowlanego w celu uzyskania w imieniu zamawiajqcego,
niezbgclnych decyz.ji i pozworeri aclministracy.inych - 5 egz. dra zanawiai4cego,

d) opracowanie wielobranzowej clokumentacji projektowej wykonawczej (z rozbiciem
na bfanze) i po uzgodnieuiu z Zanawiajqcyrn spisanie protokol6w gzgod,ieri - 5

egz. dla Zamawiaj 4cego,

e) opracowanie dotycz?ce wyposazenia i wystro.ju wngtrz, kolorystyki, informacji
wizualne.i pot.nieszczeri i clo.f sc. itp. (po r-rzgoclnienitt z zantawiaj4cym spisa,ie
protokolu uzgodnieri) - 5 eg,z. clla Zar.navvia.jqcego,

f) opracowanie warunk6w ochrony przeciwpozarowej obejrnui4cycrr m.in.
zabezpieczenia pozarowe, drogi pozarowe, ci4gi piesze, scenariusz rozwo.ir-r zdarzen
podczas pozarLl itp. - 5 egz. dla Zamawia.iqcego.

g) opracowanie wytycznych do opracowania planu BIOZ,
1r) opracowanie szczeg6lowych specyfikac.fi technicznycl-r wykonania i odbioru rob6t

dla poszczeg6lnych bran|- po 5 egz. dla Zanawiajqcego,
i) opracowanie przeclmiar6w rob6t i kosztorys6w inwestorsl<ich dla poszczeg6l,ych

branl - po 5 egz. dlaZan-rawia.j4cego,

.i) opracowauie zestawienia wyposazenia clla poszczeg6lnych pornieszcze h wraz z jego
wycerl4 - po 5 egz. dla Zar.nawiaj4cego,

k) r-rzyskanie w irnieniu Zamawiaj4cego wszystkich wylnaganych prawem opi,ii,
rrzgo dnieri, decy z.ii i pozwo I eri adn lini strac y.j nych,

i) wykonanie innych czyr.rrlosci faktycznych i prawnych niezbgdnych clla prawidlowej



r ealizac.ji przedmiotu zamowienia.

m)wszystkie dokuruenty uzgadnia.j4ce, opinie, decyzje i pozwolenia itd. maj4 byc

r6wniez zeskauowane t zalqczone do dokr.ulentac.ji przekazane.i na noSniku CD-R,

rr) wykonawca zobowi4zany jest do r-rdzielania odpowiedzi na zapytania oferent6w

skladane w trakcie postgpowania dotyczqcego wyboru wykonawcy rob6t

budowlanych w zakresie sporz4dzonej przez niego dokumentacji projektowej

w terminie 2 dni od dnia otrzymantazapytania ocl zamawiaj4cego.

Zanawia.iqcy zobowi4zu.ie Wykonawcq do konsultowania z Zatnawia.j4cyn-r rozwi4zah
proiektowyclt, w tytn rowniez w zakresie zastosowanych material6w i urz1dzeh celem

osi4gnigcia optymalnych wskaZnikow technicznych, ekonornicznych, u2ytkowych,

architektonicznych i estetycznych, potwierclzone spisaniem protokol6w uzgoclnieri. Wszystkie

kwestie zwi4zane z projektowaniem i wykorzystaniem istniej4cych sieci i instalacji nale1y

szczegolowo r"rzgodnic, co do zakresu i technologii, z Dztalem Tecl-rniczr-ro-Gospodarczym

oraz potwierdzii spisujEc pr.otokoly r_rzgodnieri.

Przedmiotowa dokr-lmentac.ia bgdzie sluzyi jako opis przedmiotu zan-r6wienia

w postgpowauiu przetargowym w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zarn6wieri Publicznych (Dz. rJ.22022 r. poz. 1710 ), zwanei dalej ,,ustawa,pzp,,
oraz na.ie.i podstawie realizowany bgdzie petny zakres rob6t buclowlanych niezbqdlych dla

uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Jeaeli w trakcie r*ealizacji zadania (rob6t

btrdowlanych), prowadzouego na podstawie dokr-rmentac.ji projektowe.j ol<ale sig, ze wskutek

uk|ytych wad, blgdow lLrb brakow pro.jektowych konieczne stalo siE wykonanie dodatkowycl-r

rob6t, Pro.iektant zaplaci odszkodor,vanie pokrywa.jEce wysokoSi koszt6w zwrEzanych z tymi
robotan-ri.

Dokumentacia projektowa w swe.i tresci powinna okreSlai przeclmiot zarn6wienia (roboty

bttdowlane), w tym w szozeg6hroSci: technologiq rob6t, rnaterialy i ur^z4dzenia a tal<2e

parametry techniczne i funkc.lonalne przy.jgtych rozwiqzah materialowych, wybranej
technologii, ttrzqdzeh i wyposazenia w spos6b nie ntrudniajqcy uczciwej konkurencji.
Przedmiottt zam6wieuia nie tnozna opisywac ptzez wskazanie znak6w towarowych, patent6w

lub pochodzenia, chyba, 2e jest to uzasaclnione specyfikq przedmiotu zam6wienia lub nie
lrlozna tego opisai za pomoc4 dostatecznie cloklaclnych okresleri, a wskazaniu takien-ru

rowarzyszq wyrazy ,,lllb", ,,1'ou,nowazne" lLrb inue rowr-toznaczne slowa, nalezy wtedy

wskazai kluczowe parametry techniczne, r-rzytkowe.jak i estetyczne, kt6re sq wymagane w
ceh-t prawidlowej realizac.ii projektr-r. W przypaclku braku mo2liwoSci opisania przedmiotu



zgodnie z ustawowylt'Ii wylnaganiami. Wykonawca winien kazdorazowo poinfomowai o

tynr fakcie Zanawiajqcego wraz z uzasadnieniem.

Dokumeutac.ia ProJektowa powilrna zawierai oSwiaclczenie projektanta i sprawciza.i4 cego, Le

zostala wykouaua zgodnie z Lurow4, obowiqzuf qcyrri norrlami i aktr-ralnyr-ni przepisarni, jest

korr"rpletna z putlktr-t widzenia celu, kt6rerrLl l.na slr-rzyc i nada;e sig do realizacji or.az posiada

Lrzgodnienia w zakresie wynikaj4cym z obowi4zLrj4cych przepis6w.
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