
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski 

Wodzisław Śląski, dnia 25.05.2020

Zwracamy  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  w  celu ustalenia
wartości  szacunkowej  zamówienia polegającego  na  opracowaniu  koncepcji
przebudowy  pomieszczeń  pn.  „Koncepcja  programowo-użytkowa  przebudowy
pomieszczeń izby przyjęć, nocnej i świątecznej POZ oraz szatni dla personelu
szpitala w Wodzisławiu Śląskim”. 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26
Marca  51  (Budynek  Główny  Szpitala,  budynek  dawnego  Oddziału  Neurologii).
Zamawiający we wskazanych poniżej pomieszczeniach chce zlokalizować:

 Izbę  Przyjęć  Szpitala  dostosowaną  do  przyjmowania  pacjentów  nagłych  i
planowych  nagłych z profilem posiadanych oddziałów (Oddział Ortopedyczno –
Urazowy,  Oddział  Neurologiczny  z  pododdziałem  Udarowym,  Oddział  Chirurgii
Ogólnej,  Oddział  Chorób  Wewnętrznych,  AOiT)  umożliwiającą  wstępną
diagnostykę i podjęcie leczenia do czasu przyjęcia na oddział z pomieszczeniami
izolacyjnymi dla pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia z zastosowanie
zasad izolacji, w tym epidemiologicznej, 

 Nocna  i  Świąteczna  Podstawowa  Opieka  Zdrowotna  (NiŚPOZ)  z  możliwością
przyjmowania dzieci i dorosłych,

 szatnie dla personelu dla 200 osób,

 ewentualnie  pracownia  endoskopii  przewodu  pokarmowego  z  możliwością
wykonania znieczulenia pacjenta

Opracowaniem  koncepcyjnym  mają  zostać  objęte  pomieszczenia  zlokalizowane
w poziomie  parteru  Budynku  Głównego  w skład,  których  może  wejść  cześć  lub  cała
istniejąca  izba  przyjęć,  pomieszczenia  byłego  oddziału  rehabilitacji,  pomieszczenia
skrzydła poradni rehabilitacyjnej, pomieszczenia dawnego Oddziału Neurologii – budynek
niezależny. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia  niektórych funkcji  Szpitala
w inne miejsce, tak aby uzyskać planowany efekt. Koncepcja przebudowy pomieszczeń,
w zależności  od przyjętych rozwiązań powinna zawierać propozycję zagospodarowania
terenu przyległego do przebudowywanych pomieszczeń. W koncepcji należy ująć także
elementy  związane  z  powiązaniem  obiektu  z  terenem zewnętrznym  w  tym  element
zadaszenia  dla  pojazdów  sanitarnych  (karetek).  Należy  uwzględnić  umiejscowienie
Kaplicy Szpitalnej w inny miejscu w Szpitalu.

Koncepcja  winna  być  oparta  o  obowiązujące  w  chwili  obecnie  normy  i  przepisy
szczegółowe dotyczące podmiotów leczniczych, w szczególności:

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 



 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego

oddziału ratunkowego, 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego

sposobu postępowania z odpadami medycznymi,
 Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  czerwca  1968r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego, 
 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  sierpnia  2006  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych

wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z
zakresu  rentgenodiagnostyki,  radiologii  zabiegowej  oraz  diagnostyki  i  terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych,

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu
postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  ze  zwłokami  pacjenta
w przypadku śmierci pacjenta,

Na opracowanie koncepcji powinno się składać z:
 części  rysunkowej  obejmującej  rzuty  poszczególnych  kondygnacji  wraz

z niezbędnym wyposażeniem – 3 egzemplarze,
 części  opisowej  określającej  wszelkie  niezbędne  prace  do  wykonania  oraz

podstawowy sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu – 3 egzemplarze,
 niezbędne  uzgodnienia  i  opinie  w  tym  z  rzeczoznawca  d.s  sanitarnych

i przeciwpożarowych.
 określenia szacunkowych kosztów wykonania inwestycji.

Inwestor posiada  i może udostępnić w wersji elektronicznej  inwentaryzację budowlaną
pomieszczeń  izby  przyjęć  oraz  byłego  oddziału  rehabilitacji,  a  także  inwentaryzację
w formie papierowej pomieszczeń byłej poradni rehabilitacyjnej.
Inwestor nie posiada pełnej inwentaryzacji pozostałej części budynku.

Oferty należy przesyłać na adres: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2020
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