
DZP-278/2019                                                     Leżajsk, 30 maja 2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019 
 

I. Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37-300 Leżajsk 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie koncepcji projektowej nadbudowy budynku Oddziału 

Psychiatrycznego” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku”. 

2. Inwestycja polega na nadbudowie dwóch kondygnacji powyżej istniejącej części budynku Przychodni 

Specjalistycznej oraz łącznika pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną a Oddziałem Psychiatrycznym. 

3. Budynek składa się z dwóch części: 

1) Części szkieletowej trzykondygnacyjnej w układzie podłużnym (Oddział Psychiatryczny),  

2) Części murowej jednokondygnacyjnej w układzie podłużnym – budynek podlegający rozbudowie.  

4. Obie części budynku posiadają tzw. przestrzeń instalacyjną znajdującą się poniżej kondygnacji (przyziemie). 

5. Budynek jest podłączony do szpitalnej sieci cieplnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

6. Wstępne założenia projektowe Zamawiającego: 

1) Budynek Przychodni Specjalistycznej - powierzchnia zabudowy 500m²; 

a) Poziom parteru (istniejący): Poradnia Zdrowia Psychicznego: 

b) Poziom +1 (nowoprojektowany): Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; 

c) Poziom +2 (nowoprojektowany): Oddział Psychiatryczny Dzienny.  

2) Budynek Łącznika (Przewiązka) - powierzchnia zabudowy 272m²; 

a) Poziom parteru (istniejący): Wejście główne do Oddziału Psychiatrycznego oraz pomieszczenia 

techniczne. 

b) Poziom +1 (nowoprojektowany): Pomieszczenia wykorzystywane przez Oddział psychiatryczny na 

cele terapii grupowej, terapii indywidualnej, odwiedzin, gabinety lekarskie itp. 

c) Poziom +2 (nowoprojektowany): Pomieszczenia wykorzystywane przez Oddział Leczenia 

Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na cele terapii grupowej, terapii indywidualnej, 

odwiedzin, gabinety lekarskie itp. 

7. Zakres prac: 

1) Wykonanie inwentaryzacji  budowlanej istniejącego budynku 

2) Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku 

3) Koncepcja programowa 

4) Założenia do  programu funkcjonalno-użytkowego 

5) Wytyczne technologiczne 

6) Uzgodnienia rzeczoznawców: p.poż, bhp, sanepid. 

8. Zamawiający zaleca, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej 

w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 

9. Ze względów na zły stan oraz ilość Zamawiający udostępni archiwalną dokumentację architektoniczno-

konstrukcyjną budynku w swojej siedzibie. 

10. Wizję lokalną oraz wgląd do archiwalnej dokumentacji przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do 

piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej 

kwestii jest Daniel Warzecha tel. 17 240 47 31, adres e-mail: daniel.warzecha@spzoz-lezajsk.pl. 

Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer 

telefonu/adres e-mail. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, a także 

unieważnienie zapytania bez dokonania wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy. 

 

IV. Warunki udziału 

1. Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co 

najmniej dwie koncepcje projektowe lub dokumentacje projektowe obejmujące swoim zakresem 

budowę/rozbudowę/nadbudowę obiektów budowlanych służby zdrowia o powierzchni użytkowej  minimum  

1200 m². 

 



V. Dokumenty jakie należy dostarczyć wraz z ofertą 

1. Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (referencji), czy zostały 

wykonane należycie – zawarte w załączniku nr 1 pkt 4. 

2. Oświadczenia, że:   

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi – zawarte w załączniku nr 1 

pkt 6, 

2) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia 

w zakresie przedmiotu zamówienia – zawarte w załączniku nr 1 pkt 7. 

 

VI. Wymagania Zamawiającego 
1. Odbiór dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. 

2. Termin płatności – do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Postanowienia umowy stanowi projekt umowy – załącznik nr 2. 

 

VII. Kryteria oceny ofert 

Kryteria, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – 100 % cena. 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz termin składania ofert 

1. Ofertę stanowi formularz ofertowy, który należy wypełnić i podpisać. 

2. Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie usług. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej „Oferta - wykonanie koncepcji 

nadbudowy budynku Oddziału Psychiatrii SP ZOZ w Leżajsku” 

4. Miejsce i termin składania ofert:  

miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, 

ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 12 (Budynek Administracji); 

termin składania ofert: do 7 czerwca 2019 r. do godz. 10:00. 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, 

ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 11 (Budynek Administracji); 

termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:05. 

6. Zamawiający po otwarciu ofert umieści na stronie internetowej http://www.spzoz-

lezajsk.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-329 informacje z nazwami wykonawców wraz z zaoferowanymi 

przez nich cenami. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu zapytania ofertowego.  

 

IX. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi  30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2. Projekt umowy – załącznik nr 2; 

3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3. 
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