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Bialystok: Modernizacja pomieszczer\ Urzgdu Statystycznego w
Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia
Regionalnego OSrodka Informacji w ramachZadania 3 (SlSk)

modernizacja pomieszczefi dla Informatorium w ramach projektu

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): Budowa
dwujgzycznego (z komunikacjq w jqzyku polskim i angielskim) systemu

informacji skierowujqcej do system6w informacyjnych statystyki i

systemow resortowych - dostqpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w i

pracownikow administracji publicznej poprzez portal informacyjny
GUS

Numer ogloszenia: 237836 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogtoszen ia : obowiqzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

f. 1) NAZWA IADRES: Urzqd Statystyczny, ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok, woj. podlaskie, tel.08S
7497710, faks 085 7497779.

Ad res strony internetowej zamawiajqcego: http://bialystok. stat. gov. pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{CEGO: Administracja rzqdowa terenowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIFNIA

r.t) oTnESLENTE pRzEDMroru zAMowtENtA
1f .1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Modernizaqa pomieszczeri Urzgdu
Statystycznego w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego Osrodka
lnformacjiw ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeh dla Informatorium w ramach projektu

System Informacyjny Statystyki Publicznej2 (SISP-2): Budowa dwujqzycznego (z komunikacjqw jqzyku

polskim i angielskim) systemu informacji skierowujqcej do system6w informacyjnych statystyki i systemow
resortowych - dostqpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w administracji publicznej poprzez
portal informacyjny GUS.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okre6lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia: 1. Przedmiotem zam6wienia jest
modernizacja pomieszczei Uzgdu Statystycznegow Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potzeby
stworzenia Regionalnego OSrodka Informacjiw ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeh dla
Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): Budowa
dwujgzycznego (z komunikacjqw jgzyku polskim iangielskim) systemu informacjiskierowujqcejdo
system6w informacyjnych statystyki i systemow resortowych - dostgpnych dla obywateli, przedsiqbiorcow i

pracownik6w administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych

O6rodkow Informacji, z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk dostgpu do Internetu. 2. Przedmiot
zamowienia obejmuje nastgpujqce czqSci: 1) CzqS6 | - modernizacja pomieszczefi Urzqdu Statystycznego
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w Bialymstoku na potzeby stworzenia Regionalnego Osrodka Informacji. Zakres robot: - remont czqsci
pomieszczefi znajdujqcych sig na parterze budynku; - dostosowanie lazienki do potrzeb os6b
niepefnosprawnych; - remont sali konferencyjnejznajdujqcej sig na lll piqtrze budynku; - monta2 platformy
przyschodowej; - przygotowanie platformy przyschodowej do odbioru przez Urzqd Dozoru Technicznego
oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji niezbgdnej do uzyskania decyzji zezwalajqcej na jej

eksploatacjq; - wykonanie dokumentacji powykonawczej w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz
2 egzemplarzy w wersji elektronicznejzapisanejw formacie PDF. Szczeg6towy zakres rob6t okre6la
dokumentacja projektowa - zalqczniki I i 10 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych - zalqcznik nr 11 do SIWZ 2) CzqS6 ll - Modernizacja sieci LAN. Zakres robot

obejmuje: - budowg tras kablowych; - dostawg i montaz uzqdzen klimatyzacyjnych do pomieszczenia

senverowni; - modernizacjq punktow dystrybucyjnych; - dostawq i montaZ urzqdzen aktywnych
zabezpieczaiqcych - awaryjnych zasilaczy UPS; - wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych w celu
przygotowania podloza (w szczeg6lno6ci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaZ element6w
osprzqtu instalacyjnego itp.); - ulozenie wszystkich material6w w spos6b i w miejscu zgodnym z
dokumentacjq technicznq; - budowq gniazd uzytkownik6w; - ukladanie kabli i pzewod6w; - terminowanie
kabli w ospzqcie przylqczeniowym; - wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjq technicznq
wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow; - przeprowadzenie wymaganych prob i badah oraz
potwierdzenie protokolami kwalifikujqcymi montowany element instalacji; - prace wykohczeniowe; -
wykonanie dokumentacji powykonawczej w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz2 egzemplarzy
w wersji elektronicznejzapisanejw formacie PDF. Szczeg6towy zakres rob6t okreSla dokumentacja
projektowa - zalqczniki 12 i 13 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych - zalqcznik nr 14 do SIWZ. 3) CzqSC lll - Wykonanie, dostawa i montaz mebli do

remontowanych pomieszczenznfdujqcych siq na parterze budynku. Szczeg6lowy opis przedmiotu

zam6wienia okre6lony zosta{ w dokumentacji projektowej - zalqcznik nr 15 do SIWZ.
f 1.1.6)Wsp6f ny Slownik Zam6wief (CPV): 45.00.00.00-7,45.11.13.00-1 ,45.21.00.00-2, 45.26.25.00-6,
45.40.00.00-1,45.41.00.00-4, 45.44,21.00-8,45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5,45.31.00.00-3,45.33.20.00-3,
45.31.43.00-4, 32.42.10.00-0, 32.42.30.00-4, 32.42.20.00-7 , 32.42.40.00-1 , 45.33.12.20-4, 31.68.25.30-4,
31,68.25.30-4, 39.00.00,00-2, 39.1 0.00.00-3.

ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czg6ciowej: tak, liczba czqsci: 3.

11.1.8) Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie.

ll.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENTA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoficzenie: 17.10.2014.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilt.1) wADtuM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiqzany jest wnieSc wadium w kwocie: 1) CzqSC I

zam6wienia -7 725,00 zl (slownie: siedem tysiqcy siedemset dwadzie6cia piqd zlotych). 2) Czq56 ll
zamowienia - 4 133,00 zt (slownie: cztery tysiqce sto trzydzie6citzy zlote). 3) Czq56 lll zam6wienia -

710,00 zl (slownie: siedemset dziesiqc zlotych). 2. Wadium nale2y wnie6C przed uplywem terminu
skladania ofert w jednej lub kilku formach pzewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj: 1) pieniqdzu; 2)
porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej, zlym2e
porgczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach udzielanychpzez podmioty, o kt6rych mowawart.6b ust.5 pkt2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju PrzedsiqbiorczoSci(Dz. U. 22007
r. Nr 42, poz.275 z po2n. zm.)

lL.2l zALtczKl
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lll.3)WARUNKI UDZTALU W POSTEPOWANTU ORAZ OptS SPOSOBU DOKONYWANTA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziaNalno6ci lub czynnoSci, je2eli

przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagah, kt6rych
spelnienie Wykonawca zobowiqzany jest wykazae . Zamawiajqcy dokona oceny

spelniania ww. warunku na podstawie oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu

w postqpowaniu wedlug formuly: spelnia / nie spelnia.

lll.3.2) Wiedza i do6wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaZe, 2e: - dla
czq6ci I zam6wienia - w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno5cijest kr6tszy - w tym okresie,

naleZycie wykonal co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadajqce rodzajem

robotom stanowiqcym przedmiot zam6wienia, ka2da o wartoSci brutto nie nizszej

ni2 250 000 zl; - dla czqSci ll zamowienia - w okresie ostatnich piqciu lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest

krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonal co najmniej dwa zam6wienia polegajqce

na wykonan i u systemu okablowan ia stru ktu ra lnego sieci teleinformatycznych
kategoriico najmniej64, kazde o warto5ci brutto nie nizszej niZ 100 000 zl; - dla
czq5ci lll zam6wienia - w okresie ostatnich trzech lat pzed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie,

nalezycie wykonal co najmniej dwa zam6wienia obejmujqce dostawq i montaz

mebli biurowych, kazde o wartoSci brutto nie ni2szej ni225 000 z{. W celu
wykazania, 2e Wykonawca posiada wiedzq i do6wiadczenie Zamawiajqcy wymaga
przedstawienia wykazu wykonanych rob6t budowlanych (dla czqsci I i ll
zam6wienia) orazwykazu wykonanych glownych dostaw (dla czqsci lll
zam6wienia). Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku wedlug formuly:
spetnia / nie spelnia.

lll.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

' Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagafi, ktorych
spelnienie Wykonawca zobowiqzany jest wykazaA. Zamawialqcy dokona oceny
spelniania ww. warunku na podstawie o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu
w postqpowaniu wedlug formuly: spelnia / nie spelnia.

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

: 
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawilqcy uzna warunek za spelniony , je2eli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia, posiadajqcymi wymienione ponizej

kwalifikacje i do5wiadczenie: 1)dla czqSci I zam6wienia: a) Kierownik budowy - 1

osoba, ktora posiada: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno5ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeh zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.

578, z p62n. zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia wydane obywatelom pahstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego; - co najmniej 2-letnie doSwiadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika budowy. b) Kierownik rob6t sanitarnych - 1
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osoba, kt6ra posiada: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiw
specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uzqdzeri cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez og raniczefi

zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

83, poz. 578, z p62n. zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia wydane obywatelom
pahstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego; - co najmniej 2-letnie

doSwiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot sanitarnych. c)

Kierownik robot elektrycznych - 1 osoba, kt6ra posiada: - uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeh zgodnie

z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.

578, z po2n. zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia wydane obywatelom pafrstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego; - co najmniej 2-letnie do6wiadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika rob6t elektrycznych. Zamawiajqcy dopuszcza

mozliwoSc przedstawienia tej samej osoby do pelnienia wiqcej niz jednej funkcji z

wymienionych powyzej. ZamawiajEcy dokona oceny spelniania ww. warunku na

podstawie wykazu osob, kt6re bqdq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia

wedlug formuly: spetnia / nie spelnia. 2) dla czqSci ll zam6wienia: minimum 1

osoba, kt6ra posiada uprawnienia do zajmowania siq eksploatacjq urzqdzefi,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie urzqdzeh, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napiqciu nie wyzszym ni2 1 kV. Zamawialqcy dokona

oceny spelniania ww, warunku na podstawie wykazu osob, kt6re bqdq uczestniczyc
w wykonywaniu zam6wienia wedlug formuly: spelnia / nie spelnia. 3) dla czgSci lll
zamowienia - Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagah,
ktorych spelnienie Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6,. Zamawi{qcy dokona

oceny spelniania ww. warunku na podstawie oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w

udzialu w postqpowaniu wedlug formuly: spelnia / nie spelnia.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajqcy uzna ten warunek za spelniony, jeZeli Wykonawca wykaZe, ze
' posiada Srodki finansowe lub zdolno6c kredytowq w wysokoSci: 1) dla czqsci I

zamowienia - nie mniejszej ni2 250 000 zl; 2) dla czgSrci ll zam6wienia - nie

mniejszej niz 150 000 zl; 3) dla czqSci lll zam6wienia -nie mniejszej niz25 000 zl.

Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku na podstawie informacji banku
lub sp6ldzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej potwierdzajqcejwysokoS6

, Oosiadanych Srodkow finansowych lub zdolno56 kredytowq wykonawcy, wedlug
formuly: spelnia / nie spelnia.

lll.4) INFoRMACJA O OSWnDCZEN|ACH LUB DOKUMENTACH, JAKTE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENTA SPELNTANTA WARUNKOW UDZTALU W POSTEPOWAN|U
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY
llf .4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, opr6cz o6wiadczenia o spelnianiu warunk6w udziaNu w postgpowaniu nale2y przedlo2y6,:

, wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich rodzaju i warto6ci,

daty i miejsca wykonania oraz z zalqczeniem dowod6w dotyczqcych najwazniejszych rob6t,
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okreSlajqcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujqcych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukorlczone;

. okre$lenie rob6t budowlanych, ktorych dotyczy obowiqzek wskazania pzez wykonawce w

wykazie lub zlozenia po6wiadczefi, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych

lub wykonanych nienalezycie

Wykonawca w wykazie rob6t budowlanych zobowiqzany jest podad tylko gl6wne, najwazniejsze

realizacje, ktore wykazq spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu;

. wykaz wykonanych, a w pzypadku Swiadczefi okresowych lub ciqglych rowniez wykonywanych,
gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert

albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz
zalqczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie;

. okre6lenie dostaw lub uslug, ktorych dotyczy obowiqzek wskazania przez wykonawcQ w wykazie

lub zlozenia po5wiadczefi, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub

wykonanych nienalezycie

Wykonawca w wykazie gl6wnych dostaw, zobowiqzany jest podad tylko gl6wne, najwaZniejsze

realizacje, ktore wykazq spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu;

, wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnoSci

odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolq jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do5wiadczenia i wyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia, a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynno6ci,
oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oSwiadczenie, 2e osoby, kt6re bqdq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jeZeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri;

. informacjg banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej potwierdzlqcq wysokoSc
posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno56 kredytowq wykonawcy, wystawionq nie

wczeSniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert albo skladania wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

Wykonawca powotujqcy siq przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rych
mowa w art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot6w przedklada nastgpujqce dokumenty
dotyczqce podmiot6w, zasobami ktorych bqdzie dysponowal wykonawca:

. informacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysokoSc

" posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolnoSc kredytowq innego podmiotu, wystawionq nie

wczeSniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert albo sktadania wnioskow o

dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

lll.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nale2y przedlo2y6:

. oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

. aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
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wcze6niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

' wykonawca powolujqcy sig przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu na
zasoby innych podmiotow, kt6re bgdq braly udzial w realizacji czqsci zam6wienia, przedklada

takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreSlonym
w pkt 111.4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeliwykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy,

2e'.

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci - wystawiony nie wcze6niej niZ 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

U1.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej

. lista podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia'16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalely do grupy
kapitalowej;

llr.6) rNNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)
1. Sporzqdzony przez Wykonawcg Formularz ofertowy. 2. Pelnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy w postqpowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy. 3.

JezeliWykonawca wykazujqc spelnianie warunk6w, o kt6rych mowa w art.22. ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiot6w na zasadach okre5lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawifiqcy, w celu

oceny czy Wykonawca bqdzie dysponowal zasobami innych podmiotow w stopniu niezbgdnym dla
nalezytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosuneklqczqcy Wykonawcq z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, zqda dokument6w dotyczqcych w szczeg6lno6ci: - zakresu
dostqpnych \A/ykonawcy zasobow innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu,
przez WykonawcQ, pt'zy wykonywaniu zamowienia; - charakteru stosunku, jaki bqdzie tqczyl WykonawcQ z
innym podmiotem; - zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

SEKCJA IV: PROGEDURA

tv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

|V.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: pzetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OGENY OFERT

lV.2.U Kryteria oceny ofert: najniZsza cena.

lv.4) INFORMACJE ADMTN|STRACYJ NE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wien ia : http://bialystok. stat. gov. pl/zamowien ia-publiczne-us

Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: Urzqd Statystyczny w
Bialymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok, pok.22.
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fV.4.4)Termin sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 31 .07,2014
godzina 09:00, miejsce: Unqd Statystyczny w Biafymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok,

Sekretariat, pok. 25.

1V.4.5)Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: Postgpowanie prowadzone jestw ramach projektu System Informacyjny Statystyki

Publicznej2 (SISP-2) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka200T-2013, Priorytet 7

Spoleczefistwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Projekt wsp6lfinansowany jest przez

Uniq Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu pahstwa.

lV.4.171Gzy przewiduje siq uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w pzypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handf u (EFTA), kt6re mialy byf przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czq5cizam6wienia: tak

CZESC Nr: 1 NAZWA: Modernizacja pomieszczeh Urzqdu Statystycznego w Bialymstoku na potrzeby

stworzenia Regionalnego OSrodka lnformacji.

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Zakres robot: - remont
czgSci pomieszczeh znajdujqcych sig na parterze budynku, - dostosowanie lazienki do potrzeb

osob niepelnosprawnych, - remont sali konferencyjnej znajdujqcej siq na lll pigtrze budynku, -

monta2 platformy przyschodowej, - pzygotowanie platformy pzyschodowej do odbioru pzez
UrzEdDozoru Technicznego oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji niezbgdnej do

uzyskania decyzji zezwalajqcej na jej eksploatacjg, - wykonanie dokumentacji powykonawczej

w liczbie 4 egzemplazy w wersji papierowej oraz2 egzemplarzy w wersji elektronicznej
zapisanej w formacie PDF.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieh (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1 , 45.21.00.00-2,

45.26.25.00-6, 45.40.00.00-1 ,45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.42.11,00-5.
45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakohczenie: 17.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr:2 NAZWA: Modernizacja sieci LAN.

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Zakres robot obejmuje: -

budowg tras kablowych; - dostawq i montaz urzqdzen klimatyzacyjnych do pomieszczenia

senverowni; - modernizacjg punkt6w dystrybucyjnych; - dostawg i montaz urzqdzerl aktywnych
zabezpieczalqcych - awaryjnych zasilaczy UPS; - wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych w
celu przygotowania podloza (w szczeg6lnoSci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze,

" montaZ elementow ospzqtu instalacyjnego itp.); - ulozenie wszystkich material6w w spos6b iw
miejscu zgodnym z dokumentacjq technicznq; - budowq gniazd uzytkownik6w; - ukladanie kabli

i przewodow; - terminowanie kabliw osprzqcie przylqczeniowym; - wykonanie oznakowania
zgodnego z dokumentacjq technicznq wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow; -

przeprowadzenie wymaganych pr6b i badah oraz potwierdzenie protokolami kwalifikujqcymi
montowany element instalacji; - prace wykohczeniowe; - wykonanie dokumentacji
powykonawczejw liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz2 egzemplazy w wersji
elektronicznej zapisanej w formacie PDF.

2l Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 45.31.43.00-4,32.42.10.00-0, 32.42.30.00-4,
32.42.20.00-7, 32.42.40. 00- 1, 45. 33 . 1 2.20-4, 3 1 .68. 25. 30-4.

CE OFERT
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3) Gzas tnarania lub termin wykonania: Zakonczenie: 17 .1Q.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 3 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaz mebli do remontowanych pomieszczeri znajdujqcych
sig na parterze budynku.

1) Krotki opis ze wskazaniem wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Wykonanie, dostawa i

monta2 meblido remontowanych pomieszczehznajdujqcych sig na parterze budynku.

2l Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 39.00.00.00-2, 39.10.00.00-3.

3) Gzas trwania lub termin wykonania:. Zakohczenie'. 17.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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