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Sokołowsko:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89031444000000, ul. ul.
Parkowa  3, 58-351  Sokołowsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 458 240, e-mail
przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl, faks 748 458 237.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.4) KOMUNIKACJA
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać
Elektronicznie:
pod adres: sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych w inny sposób:
osobiście, pocztrą tradycyjną, usługą kurierską na adres "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. ul.
Parkowa 3 58-351 Sokołowsko, sekretariat I piętro

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA
PN.: „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO SANATORIUM
UZDROWISKOWEGO „ZIMOWIT” W DUSZNIKACH-ZDRÓJ”
Numer referencyjny: ZP/02/2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie uzgodnionej przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu dla budowy obiektu
Zakładu Przyrodoleczniczego (ZPL) z basenem leczniczo/rehabilitacyjnym, częścią zabiegowo-
rekreacyjną oraz strefą zakwaterowania dla kuracjuszy, spełniającego wymogi Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakimi powinny odpowiadać zakłady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego oraz innych niezbędnych aktów prawnych. Obiekt ZPL- u powinien
być połączony łącznikiem z istniejącym obiektem SU „Zimowit” (Pawilon I bądź II). Obiekt ZPLu
powinien uwzględniać pomieszczenia Przychodni Uzdrowiskowej do obsługi pacjentów
ambulatoryjnych. ZPL powinien być przystosowany do obsługi zabiegowej ok. 200 pacjentów
dzienne w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym (łącznie basen oraz strefa zabiegów
fizjoterapeutyczno-balneologicznych). 3.2.1. Uczestnik Konkursu, powinien wziąć pod uwagę to, że
usługi realizowane w istniejącym obiekcie, tj. baza zabiegowa, docelowo powinny być przeniesione
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do nowego ZPLu. Obecnie posiadamy 28 stanowisk w dwóch pawilonach, tj.: 1) w pawilonie I
(zlokalizowane są pokoje gościnne i stołówka - dział żywienia, marketing i dyżurka pielęgniarek) a)
na parterze ( sala hydroterapii - gdzie posiadamy 8 stanowisk zabiegowych) wykonywane są zabiegi
typu min.: kąpiele mineralne i solankowe, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, natrysk
biczowy - szkocki, oraz aquavibron, b) na drugim piętrze ( sala fizykoterapii - gdzie znajduje się 13
stanowisk )wykonywane są zabiegi typu min.: gimnastyki indywidualne przyrządowe, inhalacje,
kąpiele suche w CO2, zabiegi krioterapii ciekłym azotem, zabiegi fototerapii lampami sollux i
bioptron, oddzielne pomieszczenie na tym piętrze, stanowi sala kinezyterapii (gimnastyczna) do
ćwiczeń grupowych która wyposażona jest min w drabinki, piłki lekarskie - rehabilitacyjne, taśmy
do ćwiczeń, materace, 2) W Pawilonie II: a) w przyziemiu ZPL ( piwnica gdzie występuje 7
stanowisk zabiegowych) wykonywane są zabiegi typu: kąpiele mineralne, kąpiele borowinowe,
okłady borowinowe, kąpiele perełkowe, masaż klasyczny całościowy i częściowy, hydromasaż
strefowy, hydromasaż suchy wibracyjny, oraz masaże wirowy kręgosłupa i kkd. Dodatkowo w
przyziemiu Pawilon II i na II piętrze Pawilonu I są pomieszczenia socjalne ( szatnia) oraz
wydzielone kotarą pomieszczenie kierownika ( nie ma pomieszczenia które zapewniało by komfort
i intymność rozmowy pacjenta z fizjoterapeutą).

II.3) Główny kod CPV 71220000-0
Dodatkowe kody CPV
71220000-6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: - posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, - dysponowania potencjałem technicznym, - posiadania wiedzy i doświadczenia,
- znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni
spełnienie w/w warunków w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
Konkursie. Do złożenia oświadczenia należy wykorzystać załączony do Regulaminu wzór
oświadczenia. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Uczestnika, że dysponuje
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: 
architektonicznej,  konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczeń. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do Regulaminu wzór.
Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełnienie tego
warunku poprzez wykazanie przez Uczestnika, że posiada doświadczenie w zakresie
następujących usług, tj. wykonaniu minimum trzech koncepcji , w tym jednej odpowiadającej
przedmiotowi niniejszego Konkursu, tj. sporządzonej dla obiektów świadczących usługi w
obrębie służby zdrowia, i która w następnym etapie przeszła do realizacji dokumentacji
projektowej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy.
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Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Jakość rozwiązań funkcjonalnych i walory kompozycyjno - przestrzenne - 60
Sposób odniesienia się do oczekiwań Zamawiającego sformuowanych w wytycznych - 10
Cena dokumentacji kompletnej projektowej (PB+PW) - 20
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych:

Data: 26/02/2020, godzina: 14:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I nagroda – 10.000 zł brutto + zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji na
podstawie własnej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i
decyzji oraz usługę nadzoru autorskiego wg zapisów projektu umowy. II nagroda – 10 dniowy*
pobyt w SU „ZIMOWIT” dla dwóch osób, oraz ewentualnie zaproszenie w trybie z wolnej ręki w
sytuacji, gdy z powodów leżących po stronie Uczestnika, którego praca zdobyła I nagrodę,
niemożliwe jest zawarcie z w/w Uczestnikiem umowy dot. zamówienia publicznego. III nagroda – 5
dniowy* pobyt w SU „ZIMOWIT” dla dwóch osób. *Uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w
konkursie II i III nagrodę zobowiązani są do ustalenia odbioru nagrody (terminu realizacji pobytu) z
menedżerem Sanatorium Uzdrowiskowego „ZIMOWIT” w terminie do trzech miesięcy od
uzyskania informacji o przyznanej nagrodzie. Pobyt w ośrodku należy zrealizować, biorąc pod
uwagę aktualne obłożenie obiektu, do końca 2020r. Pobyt dla dwóch osób obejmuje: 5 lub 10
noclegów, pełne wyżywienie, zabiegi w dni zabiegowe wg wskazań lekarskich, kuracje pitną.
Warunki pobytu pełnopłatnego zawarte są na stronie www Zleceniodawcy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy
wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
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