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ZAPYTANIE OFERTOWE
Urzqd Statystyczny w Biatymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok zaprasza do zloZenia oferty
na:

l. Przedmiot zam6wienia publicznego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizaqq pomieszczef Urzqdu Statystycznego
w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13, na potrzeby stworzenia Regionalnego O6rodka Informacji
w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeh dla Informatorium w ramach projektu
System lnformacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): nnBudowa dwujgzycznego
(z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim) systemu informacji skierowujqcej
do system6w informacyjnych statystyki i system6w resortowych - dostgpnych dla
obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w administracji publicznej poprzez portal
informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych O6rodk6w Informacji, z wyposa2eniem
minimum w kilka stanowisk dostgpu do Internetu".

t czEse t zAMowrENtA M1DERNLZACJA
REG IO N ALN EG O OS NO OXE

1.

POMTESZCZEN

NA POTRZEBY

N FO RM ACJ I

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa6:
1) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej modernizacji

na potrzeby utworzenia

Regionalnego OSrodka Informacji.
2) Projekt budowlany i wielobranZowe projekty wykonawcze lrqcznie z projektem wnqtrz wraz
z przedmiarem rob6t, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjq technicznq wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dla ka2dej zbran2.

2.

Opis stanu istniejEcego:
Po m ieszczen

ia pod legajqce

m

odern izacj i zlokalizowa ne s4:

1) Na parterze budynku o l4cznej powierzchni 221,40 m' - wiatrolap, korytarz wraz
z portierni4 serwerownia i pomieszczenia biurowe.
2) Pomiqdzy piwnicq a parterem toaleta o powierzchni 3,3 m2 i pomieszczenie gospodarcze
o powierzchni 6,70 m2.
3) Na lll piqtrze - sala konferencyjna o powierzchni 51,70 m2.

BENEFIGJENT:
GLOWNY URZAD STATYSryCZNY
Al. NiepodlegioSci 208
00-925 Warszawa

tel.
tax

(022) 608 31 05
(022) 608 38 Bg
www.stat.gov.pl

W pom ieszczen iach znajdujqs g nastg
- elektryczna,
- wod no-ka nalizacyjna,
- centralnego ogrzewania,
- wykrywania i sygnalizacji poZaru,
- sie6 LAN,
- telefoniczna.
- alarmowa,
- wentylacyjna,
- klimatyzacyjna,
- telewizji przemyslowej.
i

puj

qce nsta lacje
i

:

3. Wymagania:
W opracowaniu dokumentacj i wykonawca powi n ien uwzg lqd n ic:
1) Wykonanie instalacji:
a) elektrycznej,
b) wodno-kanalizacyjnej,
c) centralnego ogrzewania,
d) o6wietleniowej,
e) systemu sygnalizacji po2aru,
f) nagNo6nienia z opcjE panelu dyskusyjnego,
g) alarmowej i kontroli dostqpu,
h) antenowej,
i) wentylacji i klimatyzacji.
2) Zaprojektowanie usytuowania i podlqczenia:
a) 2 telewizor6w,
b) projektor6w, ekran6w multimedialnych rozwijanych elektrycznie i urzqdzeh
wykorzystywanych do prowadzenia szkolef i prezentacji,
c) stacji roboczych uzytkownik6w,
d) drukarek i urzqdzeh wielofunkcyjnych,
e) tablicy interaktywnej,
3) Dostosowanie pomieszczei i ciqg6w komunikacyjnych do potrzeb os6b
niepelnosprawnych.
4) Opis pomieszczeh:
a) przewidujemy niZej wymienione pomieszczenia:
- strefq obsNugi klienta - 4 stanowiska pracy,
- strefq pracy klienta - min. 3 stanowiska pracy z mozliwo6ciq obsNugi os6b
niepelnosprawnych,
- bibliotekq,
- salg szkoleniowq na min. 15 os6b (wyposazone w komputery) z mozliwo6ciq
obstugi os6b niepelnosprawnych,
- salq konferencyjn4
jest jedna toaleta usytuowana na p6lpiqtrze z dostqpem dla os6b
planowana
b)
niepelnosprawnych.

tel. (022\ 60831 05
BENEFICJENT:
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4.
1)

2)
3)
4)

Przewidywany harmonogram wykonania i odbioru dokumentacji.
Przed opracowaniem koncepcji wykonawca powinien wykona6 inwentaryzacjg pomieszczeh
pod leg aj qcych m od er nizaqi.
Opracowanie i przekazanie koncepcji programowo-przestrzennej lqcznie ze wstqpnym
kosztorysem - maksymalnie 8 dni od daly zawarcia umowy.
Zamawilqcy sprawdzi przekazanq koncepcjq i zaakceptuje jq lub zgNosi koniecznoS6
wprowadzenia poprawek do koncepcji w terminie do 4 dni od daty jej przekazania.
Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do koncepcji i ponownie przeka2e koncepcjq
zamawiajqcemu w terminie uzgodnionym z zamawiajqcym, ale nie po2niej niz w ciqgu 2 dni
od d aty zglosze n ia ko n eczno6ci wp rowad zenia pop rawe k przez za m awi aj qceg o.
Zamawiajqcy sprawdzi przekazanq koncepcjq i zaakceptuje jq lub odstqpi od umowy z winy
wykonawcy, w przypadku niemozno6ci zaakceptowania koncepqi przez zamawiajqcego,
zawiadamiaj4c pisemnie wykonawcg.
Wykonawca sporzqdzi na podstawie zaakceptowanej koncepcji Projekt budowlany
i wielobranzowe projekty wykonawcze Nqcznie z projektem wnqtrz wrazz przedmiarem rob6t,
kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru rob6t
budowlanych dla kazdej z bran2 w terminie maksymalnie 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o akceptacji koncepcji.
Zamawiajqcy sprawdzi przekazanq dokumentacjg i zaakceptuje jA lub zglosi konieczno56
wprowadzenia poprawek do dokumentacji w terminie do 4 dni od daty jej przekazania.
Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do dokumentacji i ponownie przeka2e
dokumentacjq zamawiajqcemu w terminie uzgodnionym z zamawiajqcym, ale nie po2niq ni2
i

5)
6)

7)
8)

w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia konieczno6ci wprowadzenia poprawek pzez
9)

zamawiajqcego,
Zamawialqcy sprawdzi przekazan4 dokumentacjq

i

zaakceptuje jq. lub odstqpi od umowy
z winy wykonawcy, w przypadku niemo2noSci zaakceptowania dokumentacji przez
zamawiajqcego, zawiadam iajqc pisem n ie wykonawcq.
10)Po zaakceptowaniu dokumentacji przez zamawialqcego zostanie sporzqdzony protok6l
odbioru dokumentacji, kt6ry bgdzie podstawq do wystawienia faktury i uregulowania
wyna g rodzen ia wyko n aw cy przez za m awiaj qceg o.
11)Wykonawca przeniesie na zamawilqcego w ramach wynagrodzenia wlasnoS6 egzemplarzy
dokumentacji projektowej wraz z no6nikami, na kt6rych zostanie utrwalona oraz autorskie
prawa majqtkowe do wykonanej dokumentacji na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji, w szczeg6lno6ci prawo do:
a) zwyklego uzytkowan ia zgod neg o z pzeznaczen ie m,
b) rozporzEdzania prawami do dokumentacji w tym udostgpniania podmiotom trzecim,
c) zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania technikq drukarskq i cyfrowE oraz publicznego
udostqpniania,
d) wykonywania na jej podstawie innych opracowah, jako dziel zale2nych i rozporzqdzanie ich
prawami.

5. Wizjalokalna
Przed zlo2eniem oferty cenowej wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku
Urzgdu Statystycznego w Bialymstoku od dnia ukazania sig ogNoszenia na stronie internetowej
Urzgdu do dnia 05.03.2014 r., w godzinach od 8:00 do 14:00.
BENEFICJENT:
GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY
Al, Niepodleglo6ci 208
00-925 Warszawa

tel.

(022) 608 31 05
(022) 608 38 89
www.stat.gov.pl

'fax
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Osoba odpowiedzialna do uzgadniania terminu wizji lokalnej:
MaNgorzata Sklodowska, tel. 85 7497710.

Po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczef przewiduje sie zadawanie pytaf

dotyczqcych

opracowan ia dokumentacj i projektowej. Pytan ia powi n ny by6 dostarczone :
- pisemnie na adres: tJrzqd Statystyczny w Biatymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Biatystok
lub

- poczt4 elektroniczn4 e-mail: SekretariatUSBST@stat.qov.pl
lub
- faksem na numer: 85 7497779

6.

Kryterium wyboru wykonawcy

Kryterium, na podstawie kt6rego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta jest:
Cena oferty 100%
Cena oferty musi obejmowa6 pelny zakres prac przewidzianych do wykonania w przedmiocie
wykonaniem dokumentacji projektowej,
zam6wienia, uwzglqdnia6 koszty zwiqzane
uzyskaniem wymaganych opinii, ekspertyz i uzgodnieh oraz pelnieniem nadzoru autorskiego.

-

z

7.

Miejsce itermin zlo2enia oferty

Oferty nale2y sklada6 w Urzqdzie Statystycznym w Bialymstoku, ul. Krakowska 13, (15-959)
Bialystok, pok6j 25, ll Piqtro, Sekretariat Urzqdu, do dnia '10.03.2014 r. do godz.l0:00.

8.
1)

2)

Kontakt
Do kontakt6w w sprawie zapytania zostaty upowaznione nastqpujqce osoby:
a) MaNgorzata Sklodowska, pok. nr 22 | piqtro, tel. 85 7497710,
b) Krzysztof Urban, pok, nr 4parIer,tel.857497713,
Fax: 85 7497779: e-mail: SekretariatUSBST@stat.qov.pl

czEse il zAMotwNtA - MoDERNTZACJA

1.

SIECT LAN

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaC:

1)

2)

Opracowanie koncepcji wykonania sieci komputerowej LAN budynku.
Frojekt budowlany i wielobranzowe projekty wykonawcze wraz z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjq technicznq wykonania odbioru rob6t

i

budowlanych dla kazdej zbran2.

2.

Opis stanu istniej4cego:

1)

2)

Obecnie w Urzgdzie funkcjonuje sie6 komputerowa LAN wykonana w topologii fizycznel
Gwiazdy (star) oraz logicznej Ethernet, z okablowaniem wykonanym zkabla miedzianego
UTP cat. 5E (1 18 punkt6w dostqpowych) oraz cat. 6 (48 punkt6w dostqpowych).
Centralny punkt dostqpowy CDP wraz z urzqdzeniami aktywnymi usytuowany jest
na parterze budynku -pomieszczenie nr 5.

BENEFfCJENT:

tel.

(022) 60831 05

GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY fax (022) 608 38
www.stai.gov.pl
Al. NiepodlegtoSci 208
00-925 Warszawa
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3) Punkty
4)
3.

dostgpowe sieci LAN rozmieszczone

sa w

pomieszczeniach biurowych
na wszystkich kondygnacjach budynku Urzgdu Statystycznego w Bialymstoku.
W Urzqdzie dostgpna jest dokumentacja w formie papierowej i CD istniej4cej sieci LAN.

Wymagania
W opracowaniu dokumentacji wykonawca powinien uwzglqdni6:
1) Wymianq istniejqcego okablowania cat. 5e na okablowanie cat. 64 lqcznie z gniazdami.
2) Rozbudowq sieci o nowe punkty dostqpu skladajqce siq z:
- okablowania strukturalnego,
- patch paneli krosowniczych UTP 24porlov'rych cat.6A typu RACK 19",
- punkt6w dostqpowych w postaci gniazd logicznych cat. 64 (ok. 122 punkt6w) oraz
elektrycznych (w przypadku ich braku),
3) Doposa2enie systemu zasilania Centralnego Punktu Dostqpowego (CPD) o:
- zasilacz awaryjny UPS typu RACK (min. 3000 VA) - 1 szt.
-zasilacze awaryjne UPS (min. 1500 VA) -2szt.
- listwy zasilajqce typu RACK, min. 9 gniazd sieciowych z bolcem ochronnym, napiqcie
znamionowe 230V 50Hzl16A (po jednej listwie do ka2dego zasilacza UPS)
4) Doposazenie szafy krosowniczej o kable krosownicze dlugo6ci min. 2 m cat. 6,4
(patchcordy) z systemem identyfikacji Swietlnq oraz odpowiednich organizer6w
kablowych.
5) Modernizaqa systemu chlodzenia w pomieszczeniu serwerowni.

9.

Przewidywany harmonogram wykonania i odbioru dokumentacji.

1)

Przed opracowaniem koncepcji wykonawca powinien wykona6 inwentaryzacjq pomieszczeh
pod egaj qcych m od er nizacji.
2) Opracowanie i przekazanie koncepcji programowo-przestrzennej lqcznie ze wstqpnym
kosztorysem - maksymalnie 8 dni od daty zawarcia umowy.
3) Zamawilqcy sprawdzi przekazanq koncepcjq i zaakceptuje jq lub zglosi konieczno66
wprowadzenia poprawek do koncepcji w terminie do 4 dni od daty jej przekazania.
4) Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do koncepcji i ponownie przeka2e koncepcjg
zamawiajqcemu w terminie uzgodnionym zzamawiaj4cym, ale nie p62niej niz w ciqgu 2 dni
od daty zgloszen ia konieczno6ci wprowadzen ia poprawek przez zamawiaj qcego.
5) Zamawiajqcy sprawdzi przekazanq koncepcjq i zaakceptuje jq lub odstqpi od umowy z winy
wykonawcy, w przypadku niemo2no6ci zaakceptowania koncepqi przez zamawiajqcego,
zawiadamiajqc pisemnie wykonawcg.
6) Wykonawca sporzqdzi na podstawie zaakceptowanej koncepcji Projekt budowlany
i wielobranzowe projekty wykonawcze lqcznie z projektem wnqtrz wraz z przedmiarem rob6t,
kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacj4 technicznq wykonania i odbioru rob6t
budowlanych dla kazdej z bran2 w terminie maksymalnie 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o akceptacji koncepcji.
7) Zamawiajqcy sprawdzi przekazana dokumentacjg i zaakceptuje jE lub zglosi konieczno5d
wprowadzenia poprawek do dokumentacji w terminie do 4 dni od daty jej przekazania.
8) Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do dokumentacji i ponownie przeka2e
dokumentacjg zamawiajqcemu w terminie uzgodnionym z zamawiajqcym, ale nie po2niei ni2
w ciqgu 3 dni od daty zgNoszenia koniecznoSci wprowadzenia poprawek przez
zamawiajqcego.
I

tet. (022) 608 31 05
BENEFICJENT:
GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY lax (022) 608 38 89
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Zamawialqcy sprawdzi przekazanE dokumentacjq i zaakceptuje jA lub odstqpi od umowy
z winy wykonawcy, w przypadku niemozno5ci zaakceptowania dokumentacji przez
zamawiajqcego, zawiada m iajqc pisem nie wykonawcq.
10)Po zaakceptowaniu dokumentacji pzez zamawiajqcego zostanie sporzqdzony protok6t
odbioru dokumentacji, kt6ry bqdzie podstawq do wystawienia faktury i uregulowania
wynag rod ze n a wyko n aw cy ptzez za m awiaj qceg o,
1 1)Wykonawca przeniesie na zamawiaj4cego w ramach wynagrodzenia wlasno66 egzemplarzy
dokumentacji projektowej wraz z no6nikami, na kt6rych zostanie utrwalona oraz autorskie
prawa majqtkowe do wykonanej dokumentacji na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji w szczeg6lno6ci prawo do:
a) zwyklego u2ytkowan ia zgod neg o z pzeznaczen iem,
b) rozporzqdzania prawami do dokumentacji w tym udostqpniania podmiotom trzecim,
c) zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania technikq drukarskq i cyfrowq oraz
publicznego udostgpniania,
d) wykonywania na jej podstawie innych opracowah, jako dziel zale2nych i rozporzqdzania
ich prawami.

9)

i

4.

Wizja lokalna

Przed zlo2eniem oferty cenowej wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku
Urzgdu Statystycznego w Bialymstoku od dnia ukazania siq ogloszenia na stronie internetowej
Urzqdu do dnia 05.03.2014 r., w godzinach od 8:00 do 14:00.
Osoba odpowiedzialna do uzgadniania terminu wizji lokalnej:
Malgorzata Sklodowska, tel. 85 7 4977 1 0.

Po dokonaniu wili lokalnej pomieszczeh przewiduje sie zadawanie pytah

dotyczqcych

opracowan ia dokumentacj i projektowej. Pytania powi nny by6 dostarczone
- pisemnie na adres: Urzqd Statystyczny w BiaNymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok
:

lub

- pocztqelektron

iczn E e-mai | : SekretariatU S BST@stat. qov. pl

lub
- faksem na numer: 857497779

5.

Kryterium wyboru wykonawcy

Kryterium, na podstawie kt6rego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta jest:
Cena oferty - 100%
Cena oferty musi obejmowad petny zakres prac przewidzianych do wykonania w przedmiocie
zam6wienia, uwzglqdnia6 koszty zwiqzane z wykonaniem dokumentacji projektowej,
uzyskaniem wymaganych opinii, ekspertyz i uzgodnieri oraz petnieniem nadzoru autorskiego.

6.

Miejsce itermin zlo2enia oferty

w

w

ul.

Krakowska 13,
15-959 Biatystok, pok6j 25, ll Pigtro, Sekretariat Urzqdu, do dnia 10.03.2014 r. do godz.10:00.

Oferty nale2y sktada6

7.
1)

Urzqdzie Statystycznym

Bialymstoku,

Kontak
Do kontakt6w w sprawie zapytania zostaly upowaZnione nastqpujqce osoby:
a) Malgorzata Sklodowska, pok. nr 221piqtro, tel. 85 7497710

BENEFfCJENT:

iet.

(022) 608 31 05

Gt-oWNY URZAD STATYSTYCZNY fax (022) 608 38
www.stat.gov.pl
Al. Niepodleglo6ci 208
00-925 Warszawa
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b)

2)
8.

Krzysztof Urban, pok. nr 4parler,tel.857497713
Fax: 85 7497779: e-mail: SekretariatUSBST@stat.qov.pl

Informacje uzupelniaj4ce dot. I i II

czgSci zam6wienia

Dokumentacja powinna by6, opracowana zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przepisami praw a w szczeg6lno6ci z:
- Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno u2ytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
zp62n. zm.),
- RozporzEdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6Nowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz. U. 22Q12 r., poz. 462),
- Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04 r. w sprawie okre6lenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
koszt6w prac projektowych oraz planowanych koszt6w rob6t budowlanych okre6lonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 1 30, po2.1384).
3) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiaN6w i urzqdzeh
powinna byc wykonana zgodnie z arL 29 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.
W przypadku, gdy wykonawca sporzqdzajqc dokumentacjq projektowq bqdzie powolywal
siq na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiaN6w oraz na
normy, o kt6rych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowiqzany jest do wskazania
w dokumentacji, ze dopuszcza oferowanie rozwiqzafi lub material6w r6wnowaZnych oraz
1)

doprecyzowan ie zakresu dopuszczal nej r6wnowazno6ci.
4) Zakres zam6wienia obejmuje r6wniez peNnienie nadzoru autorskiego pzez uprawnionych
projektant6w we wszystkich bran2ach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nadz6r
autorski bqdzie pelniony do zakohczenia rob6t budowlanych, na wezwanie
zamawilqcego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie zamawilqcego powinno
byc przekazane pisemnie, przeslane faksem, e-mailem lub zgNoszone telefonicznie.
Powiado m ien ie powin no nastqpi6 z co najm niej jed nod n iowym wyprzedzen iem.

Ztmawiaj4cy dopuszcza mo2liwoSd skladania ofert czqSciowych na jedn4 lub
dwie zwyLej wymienionych czgSci zam6wienia.
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