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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy CeZ/…/2020 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia, kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych  na potrzeby 

Centrum e-Zdrowia.  

 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z podziałem na następujące etapy: 

1. Etap I – wykonanie przedmiotu zamówienia dla przestrzeni i pomieszczeń znajdujących się na 

II piętrze, 

2. Etap II – wykonanie przedmiotu zamówienia dla  przestrzeni i pomieszczeń znajdujących się 

na I piętrze, 

3. Etap III - wykonanie przedmiotu zamówienia dla  przestrzeni i pomieszczeń znajdujących się 

na III piętrze. 

 

1. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich etapów – 100 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy przy czym: 

a. realizacja etapu I potwierdzona protokołem odbioru – 30 dni roboczych.  

b. realizacja etapu II potwierdzona protokołem odbioru -  35 dni roboczych. 

c. realizacja etapu III potwierdzona protokołem odbioru – 35 dni roboczych. 

zgodnie z harmonogramem prac, o którym mowa w ust. 5.6. 

 

2. Informacja o powierzchni oraz istniejących w budynku instalacjach:  

• Piętro I – powierzchnia użytkowa 1 047,34 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (klatka 

schodowa) – 23,56 m2 

• Piętro II – powierzchni użytkowa 1 064,98 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (klatka 

schodowa) - 23,56 m2 

• Piętro III – powierzchnia użytkowa 1 071,04 m2. Dla pomieszczenia przynależnego (klatka 

schodowa) ustanowiona służebność. 

 

Budynek, będący siedzibą CeZ wyposażony jest w następujące instalacje: 

a) Instalacja elektryczna, 

b) Instalacja wod-kan, 

c) Instalacja c.o., 

d) Instalacja wentylacyjna (wentylacja grawitacyjna), 

e) Instalacja teletechniczna (sieć komputerowa), 

f) Instalacja klimatyzacji centralnej (obejmująca działaniem wybrane pomieszczenia), 

g) Instalacja sygnalizacji p. poż (czujki pożarowe) wraz z centralą p. poż, 

h) Instalacja kontroli dostępu, 

i) Instalacja monitoringu kamer (CCTV) 
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3. Na wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia dla ww. etapów składa się: 

a) wykonanie analizy funkcjonalnej przestrzeni i pomieszczeń,  

b) wykonanie projektu architektonicznego budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, zatwierdzeniami, pozwoleniami, 

c) zaprojektowanie oznakowania poszczególnych stref biura i dróg do nich prowadzących 

(korytarze, ciągi komunikacyjne), w szczególności oznakowania gabinetów, pokojów 

biurowych, sal konferencyjnych pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, 

d) zaprojektowanie i wykonanie projektów branżowych instalacji elektrycznej i sieci 

komputerowej (floorboxy) we wszystkich pomieszczeniach biurowych (pomieszczenia open 

space, pomieszczenia biurowe dla pracowników, gabinety dyrektorskie, sale konferencyjne, 

korytarze, pomieszczenia socjalne), 

e) zaprojektowanie instalacji dla klimatyzacji centralnej i wentylacji oraz ewentualne zmiany w 

instalacji wentylacji (przenoszenie/likwidacja anemostatów) uwzględniając istniejącą już w 

poszczególnych pomieszczeniach klimatyzację centralną,  

f) uwzględnienie w projektowanej aranżacji wymiany wykładziny w pomieszczeniach 

biurowych i na korytarzach,   

g) uwzględnienie w projektowanej aranżacji wymiany oświetlenia w pomieszczeniach 

biurowych i na korytarzach , 

h) uwzględnienie likwidacji istniejących na korytarzach sufitów podwieszanych oraz 

zaprojektowanie nowych sufitów, 

i) uwzględnienie w projektowanej aranżacji wymiany posadzki w pomieszczeniach socjalnych 

( I, II, III piętrze) oraz sanitarnych ( I i II piętro). 

 

4. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dokonania wizji lokalnej, w celu zapoznania się z faktycznym rozmieszczeniem pomieszczeń 

objętych przedmiotem zamówienia oraz będących na wyposażeniu Zamawiającego mebli, 

wyposażenia i urządzeń, 

b) zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku (dokumentacja będąca w posiadaniu 

Zamawiającego w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf),  

c) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, 

d) uzgodnienia oczekiwań i zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego, w tym zapoznania 

się z wykazem mebli i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach Zamawiającego  

i planowanych do wykorzystania w nowo projektowanej przestrzeni. 

 

5. Wykonanie działań dotyczących przygotowania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych 

etapów: 

 

5.1 Dla każdego etapu wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji układ funkcjonalny 

wraz z koncepcją aranżacji wnętrz i opisem proponowanych do wykorzystania materiałów dla 

pomieszczeń. 
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5.2 Zamawiający zakłada, iż rzuty funkcjonalne zaprezentują model przestrzenny 

rozmieszczenia   wszystkich pomieszczeń, a także poglądowe rozmieszczenie wszystkich 

elementów wyposażenia na danym piętrze. 

5.3 Po akceptacji rzutów funkcjonalnych oraz aranżacji Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dwie koncepcje wizualizacji dla pomieszczeń w ramach danego etapu 

celem dokonania wyboru przez Zamawiającego. 

5.4 W ramach danego etapu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania ostatecznej 

dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 6 dla piętra, którego dotyczy dany etap. 

5.5  Zamawiający może wnosić o zmiany rzutów funkcjonalnych aranżacji lub wizualizacji do 

momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom.  

5.6  Zakres, rodzaj  zmian/poprawek do dostarczanej dokumentacji oraz czas na ich zgłaszanie 

i weryfikację zostanie ustalony w harmonogramie prac, który powstanie w terminie do 4 

dni roboczych po podpisaniu umowy - przy czym czas na zgłaszanie uwag przez 

Zamawiającego w każdym z etapów nie może być krótszy niż 4 dni robocze. 

5.7  Harmonogram prac, o którym mowa w pkt 5.6 przygotowywany jest przez Wykonawcę w 

porozumieniu z Zamawiającym i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Aktualizacja 

terminów w harmonogramie będzie możliwa za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, iż 

nie będzie wpływać na terminy określone w pkt 1. 

 

6. Ostateczna dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy: 

a) układ funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni wraz z aranżacją wnętrz  

w formie rzutów płaskich (zawiera rozmieszczenie mebli i innych elementów wyposażenia) - 2 

kpl. papierowe, postać elektroniczna w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. 

b) wizualizację 3D przestrzeni oraz mebli z wytycznymi dla dostawców/wykonawców mebli - 2 

kpl. papierowe, postać elektroniczna w formacie PDF, 

c) projekty wzornicze poszczególnych elementów wyposażenia tj. rysunki szczegółowe  

w skali 1:1, 1:5 lub 1:10 w zależności od wielkości elementu wraz z opisem,  

d) specyfikację wyposażenia pomieszczeń z podziałem na pomieszczenia i przestrzenie. 

e) kosztorys (kosztorys rynkowy) oraz przedmiar prac wynikających z projektu aranżacji 

uwzględniający wszystkie elementy wyposażenia meblowego, instalacji i urządzeń  

(w tym również sprzęt i urządzenia AGD) – 2 kpl. papierowe, postać elektroniczna  

w formacie XLS, 

f) projekt budowlany z projektami branżowymi dotyczącymi prac wykonywanych na 

poszczególnych piętrach - 2 kpl. papierowe wraz z postacią elektroniczną w formacie DWG 

i PDF. Całość dokumentacji projektowej w tym projekty branżowe, kosztorys i przedmiar 

powinna uwzględniać podział na etapy oddzielnie dla każdego piętra. 

7.   Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w sposób uwzględniający: 

a) wytyczne Zamawiającego, 

b) istniejące w budynku instalacje oraz zmiany możliwe do wykonania w istniejących         

instalacjach, 

c) liczbę pracowników przewidzianych do pracy na poszczególnych piętrach. 
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8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowych pomieszczeń  

w godzinach od 8 do 15.00, z zastrzeżeniem, iż termin takiej wizji zostanie wcześniej ustalony 

 i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

9.  Dokumentacja projektu aranżacji stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, 

gwarantować prawidłową wycenę i realizację. Specyfikacja zaprojektowanych mebli i urządzeń 

winna być opisana w sposób umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania 

publicznego (zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) celem wyboru Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia 

zamówień dodatkowych, wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz obecnych pomieszczeń 
2. Rzut I piętra 
3. Rzut II piętra 
4. Rzut III piętra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


