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Szczecin, dn. 09.06.2022 

SZACOWANIE WAROŚCI ZAMÓWIENIA 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na następujące zadanie: 

110pracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów 

dla zadania inwestycyjnego 11Termomodernizacja budynków SPSK 1 PUM w Policach przy ulicy 

Siedleckiej 2" na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonanie prac 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji." 

I. PRZEDMIOT ZADANIA :

Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący przedmiot zamówienia, służyć ma jako opis przedmiotu 

zamówienia w ramach postępowania przetargowego na sporządzenie projektów architektoniczno

budowlanych, projektów technicznych, uzyskanie koniecznych pozwoleń, decyzji i zgód 

administracyjnych, opracowania dokumentacji wykonawczych, kosztorysów specyfikacji 

technicznych i wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie w ramach inwestycji 11Termomodernizacja budynków SPSK 1 PUM w Policach przy ulicy 

Siedleckiej 2". 

li. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zawierającego m.in.:

• opis wymaganego standardu i wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej

w zakresie projektu budowlanego oraz projektów technicznych i wykonawczych na

zrealizowanie całej inwestycji;

• opisu koniecznego standardu wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej

uwzględniającego specyfikę obiektu i inwestycji;

• opis wymagań w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad opracowywaną

dokumentacją projektową;

• opis wymaganych parametrów dla materiałów stosowanych do wykonania

koniecznych prac, standardów wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, standardów

zastosowanych urządzeń i parametrów instalacji zaprojektowanych w budynkach;
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