Załącznik nr 1 do zapytania nr APS/6/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE
W ramach przedsięwzięcia planowane są prace modernizacyjne/remontowe obejmujące obszar istniejących
oddziałów oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej o łącznym obszarze około 3000 m2 oraz zakup sprzętów /
wyposażenia medycznego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ocena Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w
odpowiedzi na konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2022, Osi priorytetowej XI REACT-EU,
Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu
niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami
kryzysowymi. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Ocenę:
 spełnienia przez Zamawiającego Kryteriów Wyboru Projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu
Konkursu z obliczeniem ilości możliwych do uzyskania punktów w tym wartości minimalnej wymaganej
do pozytywnej oceny wniosku;
 Zamawiającego w zakresie przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji
Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01).
2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w formie dokumentu w wersji elektronicznej w oparciu o system
dostępny na stronie internetowej www.konkursy.mz.gov.pl. Wniosek aplikacyjny przygotowany zgodnie z
obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadami i wytycznymi oraz Regulaminem
konkursu nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22.
3. Sporządzenie niezbędnych załączników do wniosku tj.:
a) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w postaci wykresu Gantta (w miesiącach);
b) Oświadczenie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko w działaniu 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
(horyzontalne- załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu);
c) Studium wykonalności i analiza kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model
finansowo-ekonomiczny;
d) Specyfikacja techniczna;
e) Rozeznanie rynku, cenniki lub inne dokumenty potwierdzające że wydatki przewidziane w ramach
projektu są racjonalne, a ich wycena oparta na wiarygodnych źródłach - w zakresie usług lub dostaw;
f) Kosztorys inwestorski na roboty budowlane;
g) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
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h) Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie sieci NATURA 2000 oraz
deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;
i) Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz do
dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu (załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu)
j) Mapy, na których wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne;
k) Oświadczenie wnioskodawcy oraz podmiotu kontrolującego wnioskodawcę (właściciel /właściciele
wnioskodawcy) w zakresie trwałości projektu (załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu);
l) Oświadczenie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko w działaniu 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
(merytoryczne - załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu);
m) Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji (IOWISZ), sporządzony w systemie IOWISZ przy
wykorzystaniu, posiadanego w ramach Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia konta Zamawiającego.
4.

Zapewnienie złożenia wniosku przez Zamawiającego do Ministerstwa Zdrowia w sposób zgodny z
Regulaminem konkursu

5.

Wsparcie merytoryczne w całym procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu, w tym
sporządzi wyjaśnienia i uzupełnienia złożonego wniosku oraz wszystkich załączników, podczas oceny
formalnej oraz do zakończenia oceny merytorycznej wraz z przygotowaniem treści ewentualnego
protestu.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Kompletny wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi obowiązkowymi załącznikami należy przekazać w terminie
umożliwiającym akceptację dokumentacji przez Zamawiającego i skuteczne złożenie wniosku zgodnie z
regulaminem naboru POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 – do 25.05.2022 r.
FORMA WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagana forma całości opracowania:
• prezentacja ostatecznej wersji dokumentacji Zarządowi USK w Opolu,
 w postaci elektronicznej – w formie i w formacie umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie za
pomocą systemu do obsługi wniosków aplikacyjnych,
 w postaci elektronicznej – w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf, na płycie CD,
 w postaci wydruku –1 egzemplarz.
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