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oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala (informacja i nawigacja) 
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uwzględniając specjalistyczne rozwiązania dla osób z dysfunkcjami wzroku w 

tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni. 
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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania 
szpitala i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem 
zewnętrznym i wewnętrznym szpitala (informacja i nawigacja) zgodnie z GPSK Księga znaku oraz 
Procedurą Standard dostępności szpitali uwzględniając specjalistyczne rozwiązania dla osób z 
dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni. 

Dokumentacja musi zostać wykonana przez osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami 
i kwalifikacjami oraz być zgodna z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali 
w zakresie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Sporządzenie, opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala  
2) przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym 

i wewnętrznym szpitala zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności 
szpitala 

3) uwzględnienie w projekcie specjalistycznych rozwiązań dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym 
oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni 

 

2. Pozostałe wytyczne do dokumentacji technicznej: 

1) Należy sporządzić opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala 
2) Należy przygotować Manual oraz pliki produkcyjne związane z oznakowaniem zewnętrznym i 

wewnętrznym szpitala zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności 
szpitali. 

3) Wszelkie zaproponowane koncepcje dotyczące wymiarów oznaczeń, ich kolorystyki, 
usytuowania, wykorzystanych materiałów itp. muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

4) Należy sporządzić szczegółowy projekt poszczególnych oznaczeń na terenie szpitala wraz z ich 
specyfikacją ilościową oraz rozmieszczeniem  

5) Należy uwzględnić w projekcie/ koncepcji specjalistyczne rozwiązania  dla osób z dysfunkcjami 
wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni 
 

3. Etapy i terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

Etap I – sporządzenie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego kompleksowej koncepcji  
oznakowania szpitala, opracowanie i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych 
związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala zgodnie z GPSK Księga 
Szpitala oraz Procedurą Standard dostępności szpitali do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy/ 
zlecenia prac. 

Etap II – nadzór autorski na etapie postępowania przetargowego, udzielanie wyjaśnień, 
sporządzanie odpowiedzi i ewentualne uzupełnianie dokumentacji na potrzeby zapytań (rozliczenie 
po wyłonieniu Wykonawcy w procedurze przetargowej związanej z przygotowaniem oznakowania 
zewnętrznego i wewnętrznego szpitala). 

Etap III - nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji tj. zakończenia projektu Dostępność +, 
(rozliczenie po zakończeniu inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót). 

 

4. Rozliczenie przedmiotu zamówienia 

Etap I – wynagrodzenie stanowiące 85% kwoty określonej w ofercie. 

Etap II – wynagrodzenie stanowiące 10% kwoty określonej w ofercie. 

Etap III – wynagrodzenie stanowiące 5% kwoty określonej w ofercie. 

 

5. Wymagane doświadczenie 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

Zdolności technicznej i zawodowej:  

a) dotyczącej WYKONAWCY 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) zleceń polegających na stworzeniu i opracowaniu 
tożsamości wizualnej w podmiotach leczniczych lub związanych z realizacją zleceń w ramach 
Dostępności +(referencje) 

Wykaz prac przewidzianych dla podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia koncepcji wizualnych 
lub realizacji zleceń w ramach dostępności + wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa 
zlecenia odpowiadające przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  35 000,00 zł każda, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
prace te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace wykonano 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego prace te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

 

b) dotyczącej  OSÓB 

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu 
zamówienia). 

Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia wraz z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania zleceń na rzecz 
których  te prace zostały wykonane.  

Należy także przedstawić zakres wykonywanych przez osoby stanowiące zespól, czynności oraz 
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami 

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże dyplom, referencje potwierdzające wiedzę z zakresu 
dostępności. Ponadto co najmniej jeden członek zespołu powinien dysponować dokumentami 
potwierdzającymi odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie artystyczne (dyplom  ASP lub UA). 

6. Załączniki 

1. Wymagane doświadczenie – wykaz osób, 

2. Opracowanie „Standard dostępności szpitali”, 

3. GPSK Księga znaku, 

4. Przykładowe elementy oznakowania. 

 

Zamawiający może anulować postępowanie w przypadku jeśli wartość złożonej oferty 

przekroczy założony budżet. 


