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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH NA WYKONANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 
10, 26-900 Kozienice, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie pełnej dokumentacji 
wykonawczej obejmującej branżę budowlaną i instalacyjną zadania pn.„Przystosowanie Oddziału 
ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego oraz traktu porodowego w SP ZZOZ w 
Kozienicach do wymagań przepisów prawa”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania polegającego 
na modernizacji i przebudowie Oddziału ginekologiczno-położniczego (ok. 499,50 m2), 
neonatologicznego (ok. 265,26 m2) oraz traktu porodowego (ok. 164,56 m2) zlokalizowanych w 
Głównym budynku SP ZZOZ w Kozienicach, na pietrze Nr III..

3. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zm.).

4. Dane Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, 
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice. 

5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
Propozycę cenową należy przesłać: e-mailem (skan oferty) na adres: zp@ szpitalkozienice.pl, pocztą na 
adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zamawiającego. 
Ceny podane w propozycji cenowej należy podać  w PLN cyframi i słownie. Propozycja cenowa ma być 
w języku polskim zapisana czytelną i trwałą techniką. Zawarta cena ma obejmować całość zamówienia 
tzn: wykonanie pełnej dokumentacji adaptacyjnej budowlanej (przeróbki budowlane), instalacji wo-kan 
(rozprowadzenie istniejącej z dostosowaniem do potrzeb) elektrycznej (dodatkowe rozprowadzenie z 
wykorzystaniem istniejącej instalacji), wentylacji,  doprowadzenie sieci gazowej z istniejącego już 
przyłącza(od istniejącego licznika gazowego).

6. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia jej podpisania do dnia 28.02.2017 roku.

7. Kryterium wyboru propozycji cenowej: najniższa cena brutto – 100%.

8. Dokumentacja, o której mowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego i zawierać będzie: 

    - Projekt budowlany i projekty instalacyjne (instalacja gazów medycznych, instalacja  



       elektryczna, instalacja C.O., instalacja wodno-kanalizacyna, instalacja przyzywowa, instalacja
        p.poż),

          - Przedmiary robót.
          - Kosztorysy inwestorskie branży budowlanej i instalatorskiej.
          - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

               -  Program funkcjonalno-użytkowy

9. Wykonawca składający propozycję cenową składa następujące dokumenty:
a) propozycja cenowa według załączonego wzoru - Załącznik nr 1,
b) parafowany wzór umowy - Załącznik nr 2,
c) kserokopie uprawnień projektowych do wykonywania przedmiotowego zamówienia
d) kserokopie zaświadczenia  o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wymaganego 
przepisami  prawa budowlanego i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów.

10. Opis sposobu obliczania ceny 
Cenę  należy obliczyć w kwocie netto, dodać obowiązujący podatek VAT, następnie podać na formularzu 
cenowym cenę brutto i wysokość podatku VAT (Załącznik nr 1). 
Cena wpisana na propozycji cenowej będzie obowiązywała przez cały okres realizacji usługi i nie będzie 
podlegać waloryzacji.
Stawka VAT będzie określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zmian.).

11.  Termin złożenia oferty – 15.12.2016 r.  

12. Załączniki:
a) propozycja cenowa – Załącznik nr 1
b) wzór  umowy – Załącznik nr 2
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