
REMONT LOKALI NUMER 103B I 103C PRZY UL. LEGIONOWEJ 28 W BIAŁYMSTOKU 

 

Podstawa prawna: przepisy Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług 

na rzecz polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 38/R/09 

z dnia 16 grudnia 2009 r.). 

1. Tryb postępowania: zapytanie o cenę. 

2. Kryterium wyboru: cena. 

3. Niezbędne dokumenty dołączane do ofert: oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami 

ZUS. 

4. Specyfikacja zamówienia: 

Zakres remontowo – budowlany: 

1) Farba zmywalna, inwestycyjna, np. Beckers lub Tikkurila, kolor do ustalenia – zakup 

i malowanie; 

2) Gres 60 x 60, antypoślizgowy, układany bez fug, wybór dokonany przez Izbę – zakup i 

ułożenie; 

3) Glazura 22 x 44,5 ÷ 30 x 60, wybór dokonany przez Izbę (np. Tubądzin, Nowa Gala, Paradyż) – 

zakup i ułożenie; 

4) Toalety w pomieszczeniu 103B: sedesy podwieszane – zakup i całość prac (prace 

hydrauliczne, podłączenie, zamocowanie), umywalki – zakup i montaż (zakup białego 

montażu według wskazań Izby), wymiana ościeżnic na nowe – zakup, demontaż i montaż; 

5) Wymiana paneli sufitu podwieszanego w toaletach 103B i 103C oraz sali szkoleniowej 50 m
2
; 

6) Wykładzina – zakup i montaż:  

• wykładzina w rolce: wysokość runa min. 2 mm, 100% PA (nylon 6,6), wysokość 

całkowita nie niższa niż 4,3 mm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa min. 33, 

• wykładzina w płytce: waga runa min. 520 gsm, wysokość całkowita nie niższa niż 

5,7 mm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa min. 33. 

Wyboru wykładziny na podstawie przedstawionych wzorników dokona Izba. 

7) Wstawienie drzwi antywłamaniowych i przeciwpożarowych EI 30 do pomieszczenia 

serwerowni (demontaż istniejących); 

 

Zakres teleinformatyczny i elektryczny: 

 

1) Sieć teleinformatyczna: 

Dobór, wykonanie i uruchomienie sieci teleinformatycznej zgodnie z ogólnymi założeniami: 

Sieć należy wykonać z topologii gwiazdy z punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym  

w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię w stojącej szafie teleinformatycznej 42U. 

Sieć będzie wykorzystywana do transmisji telefonicznej (analogowej i cyfrowej) oraz 



transmisji komputerowej w standardach 10/100/1000 BASE-T FAST Ethernet (kabel 

miedziany UTP kat. 5e). Końce wszystkich przewodów i kabli należy opisać w sposób trwały. 

 

 

Punkt dystrybucyjny: 

Wykonanie oddzielnego obwodu elektrycznego zasilającego (z uwzględnieniem mocy 

urządzeń). Trzy gniazda sieci zasilającej. Dobór oraz montaż wraz z uziemieniem szafy 

teleinformatycznej  

z osprzętem i podłączeniem okablowania strukturalnego (sprzęt pasywny w zakresie 

wykonawcy). 

Moc urządzeń w serwerowni: 

• 1x15W 

• 2x18W 

• 2x250W 

• 1x495W 

• UPS – APC SUA2200RMI2U 

 

Wymagania szafy teleinformatycznej: 

• szafa stojąca z kółkami transportowymi,  

• wysokość robocza: 42 U, 

• szerokości: 600 mm, 

• głębokość: 1000 mm, 

• listwa zasilająca min 5 gniazd 19” z możliwością podłączenia do UPS-a (wtyk C-14), 

• listwa zasilająca min 5 gniazd 19” (wtyk standardowy z uziemieniem), 

• sprzęt pasywny, 

• sufitowy panel wentylacyjny (2 wentylatory). 

 

Punkt abonencki: 

Pojedynczy punkt abonencki powinien zawierać dwa gniazda RJ-45 oraz dwa gniazda sieci 

zasilającej. 

Punkt WIFI: 

Pojedynczy punkt wifi powinien zawierać jedno gniazdo RJ-45 oraz jedno gniazdo sieci 

zasilającej. Lokalizacja na wysokości około 3 m. 

Punkt – projektor multimedialny: 

Punkt montażu projektora multimedialnego powinien składać się z doprowadzonego 

okablowania VGA i HDMI oraz jednego gniazda elektrycznego zasilającego projektor. 

Punkty stanowiskowe przyłączeniowe powinny składać się z przyłączy VGA i HDMI, dwóch 

gniazd RJ-45 oraz dwóch gniazd zasilania. 

2) Centrala telefoniczna: 

Dobór, instalacja oraz uruchomienie centrali telefonicznej: 



• obsługa dwóch linii miejski: analogowe i cyfrowe, 

• możliwość prowadzenie min. 2 jednoczesnych rozmów wychodzących, 

• ilość stanowisk: 10, 

• programowanie numerów zewnętrznych i wewnętrznych dla wszystkich stanowisk, 

• obsługa linii wewnętrznych analogowych i cyfrowych, 

• montaż w pomieszczeniu serwerowi w szafie rack, 

• konfiguracja centrali telefoniczną zgodnie z wymogami - nadanie numeracji, 

• sprawdzenie poprawności połączeń w obrębie centrali telefonicznej, 

• uruchomienie systemu przy współpracy z operatorem, 

• przeszkolenie 2 pracowników w zakresie obsługi systemu,  

• przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania aparatów telefonicznych, 

• po uruchomieniu centrali dostarczenie dokumentacji numeracji wewnętrznej, 

dokumentacji centrali telefonicznej oraz wszystkich instrukcji obsługi. 

 

3) System alarmowy i kontrola dostępu: 

Dobór, wykonanie oraz uruchomienie systemu alarmowego i kontroli dostępu zgodnie  

z ogólnymi założeniami: 

• montaż czujników ruchu w pomieszczeniach biurowych (główny lokal biurowy), sali 

konferencyjnej, pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum, pomieszczeniu 

przeznaczonym na serwerownię, 

• montaż systemu kontroli dostępu do biura (wejście główne do lokalu biurowego)  

z możliwością otwarcia w określonych godzinach tj. pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00,  

wt. 8:00-18:00, pomieszczeniu oznaczonego jako sejf (magazyn), pomieszczeniu 

przeznaczonym na archiwum, pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię 

(dostęp poprzez kartę i kod), 

• system powinien zapewniać możliwości rejestracji kontroli dostępu, 

• przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu alarmowego oraz 

zaprogramowanie odrębnych kodów dostępu dla pracowników, 

• po uruchomieniu systemu dostarczenie dokumentacji systemu alarmowego i kontroli 

dostępu oraz wszystkich instrukcji obsługi. 

 

4) System monitoringu wizyjnego: 

Dobór, wykonanie oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z założeniami: 

• system do obsługi 4 kamer,  

• przechowywane nagrań: 2 tygodnie, 

• przeszkolenie 2 pracowników w zakresie obsługi systemu, 

• po uruchomieniu systemu monitoringu dostarczenie dokumentacji systemu 

monitoringu oraz wszystkich instrukcje obsługi. 

 

5) Zakres elektryczny: 

• montaż czujników ruchu powiązanych ze światłem w pomieszczeniach wc na 

korytarzu i serwerowi, 

• sprawdzenie obwodu, w którym następuje przeciążenie powodujące wyłączenie 

w tablicy elektrycznej (pokój biurowy + korytarz) i ewentualny podział obwodu 

elektrycznego na dwa oddzielne, 



• doprowadzenie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach do 

zgodnego z przepisami (odpowiednia ilość luksów). 

Podlaska OIIB dysponuje pomiarami natężenia do wglądu. Nie są spełnione normy: 

• w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 27 m
2
 – wymiana i dodanie opraw  

w całym pomieszczeniu, 

• w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 20 m
2
 – dodanie dwóch opraw 

rastrowych, 

• na korytarzu – nad punktem przyjmowania interesantów (sekretariat) – dodanie 

oprawy rastrowej. 

Po zakończeniu powyższych prac należy przedstawić pomiary natężenia oświetlenia. 

5. W istniejących pomieszczeniach znajdują się meble, które w czasie remontu trzeba będzie 

przenosić. 

6. Termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy. 

7. Prawidłowość wykonania robót zostanie potwierdzona w protokole odbioru. 

8. Zapłata nastąpi po wykonaniu umówionych robót i spisaniu protokołu odbioru, w ciągu 14 dni od 

złożenia faktury. Sposób rozliczenia: ryczałt. 

9. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na remont lokali 103B i 103C 

przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku”. 

10. Termin składania ofert: 9 lutego 2018 r., do godz. 10.00. 

11. Termin otwarcia ofert: 9 lutego 2018 r., godz. 10.15. 

 



Pomieszczenie nr 1 - 82,4 m2

• malowanie ścian,
• montaż dodatkowych punktów oświetleniowego,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 2 - 27 m2

• malowanie ścian,
• renowacja lub wymiana blatu biurka,
• montaż dodatkowych punktów oświetleniowych,
• cyklinowanie podłogi,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 13 - 2,3 m2

• malowanie ścian,
• montaż drzwi antywłamaniowych i przeciwpożarowych,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 14 - 12 m2

• malowanie ścian,
• nowe blaty kuchenne.

Pomieszczenie nr 15 - 28,5 m2

• malowanie ścian,
• zamurowanie i szpachlowanie otworu 
drzwiowego od strony banku,
• montaż nowego progu z gresu lub terakoty,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczanie nr 12 - 11,7 m2

• malowanie ścian,
• dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki 
papierowe lub suszarki do rąk,
• wymiana desek sedesowych i umywalek z 
syfonem,
• wymiana paneli sufitu podwieszanego.

Pomieszczenie nr 4 - 7,5 m2

• malowanie ścian,
• wymiana gresu i glazury, 
• wymiana sedesów i umywalek, 
• nowe dozowniki mydła, nowe pojemniki na ręczniki papierowe lub suszarki do rąk,
• wymiana ościeżnic,
• wymiana paneli sufitu podwieszanego.

Pomieszczenie nr 10  - 44,8 m2

• malowanie ścian,
• nowa wykładzina,
• montaż dodatkowego klimakowektora,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 11 - 50 m2

• wymiana podłogi z paneli na gres,
• malowanie ścian,
• przygotowanie ściany pod ekran projekcyjny 
(szpachlowanie, malowanie specjalną farbą),
• wymiana paneli sufitu podwieszanego,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 8 - 20 m2

• malowanie ścian,
• nowa wykładzina,
• montaż dodatkowych punktów oświetleniowego,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 9 - 25,6 m2

• malowanie ścian,
• nowa wykładzina,
• demontaż lampy wiszącej,
• demontaż starego i montaż nowego klimakowektora,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 3 - 7 m2

• malowanie ścian,
• wymiana blatów kuchennych.

Pomieszczenie nr 7 - 3,6 m2
• malowanie ścian.

Pomieszczenia nr 6 - 24,8 m2

• malowanie ścian,
• nowa wykładzina,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.

Pomieszczenie nr 5 - 46 m2

• nowa wykładzina,
• malowanie ścian,
• przygotowanie ściany pod ekran projekcyjny (szpachlowanie, malowanie specj. farbą),
• wydłużenie stołu poprzez wstawienie dodatkowych blatów,
• imitacja 2 słupów z cegły licowej 38x12,
• zakres teleinformatyczny i elektryczny.






























