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Załącznik nr 4 
 

do zapytania o cenę SP ZOZ.AT.2020.288 
 
 

Uwarunkowania wykonawcze oraz wymagania dla oferentów 
 
do zapytania o cenę za wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego we wszystkich branżach wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: 

„Nadbudowa kondygnacji skrzydła A1 Szpitala, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Roosevelta 2 (dz. ewid. nr 2225/5.)”  
 
WYMAGANIA DLA OFERENTÓW 
 

1. Uprawnienia do projektowania w specjalnościach zapewniających wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją oraz przepisami 
prawa określonych w ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zmianami) 

2. Przynależność do okręgowej branżowej Izby inżynierów i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
3. Referencje w zakresie minimum 5 projektów budowlanych dla obiektów służby zdrowia o pow. użytkowej  ponad  2,0 tyś m2 netto 
4. Minimum 10 - letnie  doświadczenie projektanta  w  branżach: 

-  architektura; 
-  konstrukcja; 
-  instalacje  sanitarne; 
-  instalacje  elektryczne. 
-  technologia medyczna 
 

UWARUNKOWANIA REALIZACJI 

1. Termin składania ofert 14 dni 
2. Konieczna ekspertyza techniczna nośności konstrukcji, określająca możliwość nadbudowy 2 pełnych kondygnacji, oraz 

kondygnacji socjalno-technicznej  w technologii lekkiej zabudowy o powierzchni zapewniającej usytuowanie szatni dla minimum 
150 osób personelu oraz Wentylatorownię, 

3. uwzględnienie nośności dachu do przeniesienia obciążenia panelami fotowoltaicznymi 
4. Koncepcja w terminie 21 dni - do zatwierdzenia przez zamawiającego  
5. Przystosowanie nadbudowy do możliwości podłączenia alternatywnych źródeł energii odnawialnej w zakresie energii elektrycznej, 

c.w. użytkowej, ogrzewania i klimatyzacji, 
6. Pozostałe uwarunkowania ujęte w programie funkcjonalnym 

 
                          Kierownik  

                                                                          Działu Eksploatacyjno-Technicznego  
                                                                         SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu 

                                Mariusz Pawlików 
 
 


