ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

II.
III.

IV.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci
światłowodowej w ramach projektu „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych”,
łączącej Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna z wybranymi jednostkami na teranie
miasta.
Zaprojektować należy włączenie następujących jednostek::
1. Przedszkole nr 12, ul. Sportowa 34
2. Przedszkole nr 4, ul. Sikorskiego 17
3. Przedszkole nr 7, ul. Zielna 27
4. Przedszkole nr 6, ul. Kossaka 5
5. Przedszkole nr 9, ul. Paryska 233
6. Muzeum Orła Białego ,ul. Słoneczna 90
7. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zwycięzców 13
We wszystkich jednostkach należy zaprojektować szafy 19” wyposażone w
przełącznice optyczne oraz panel krosowy dla sieci LAN wraz z rozprowadzeniem
sieci do wskazanych punktów w lokalizacji, uzgodnionych z zarządcą obiektu oraz
Zespołem Informatycznym ze strony zamawiającego.
W budynku Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna przy ulicy Sikorskiego 18 należy
zaprojektować GPD z zakończeniem wszystkich kabli światłowodowych. Sieć
należy zaprojektować w topologii gwiazdy. Minimalna ilość włókien
doprowadzonych do każdej z w/w jednostek z GPD: osiem.
W ramach realizacji projektu należy przewidzieć wykorzystanie istniejącej sieci
światłowodowej UM Skarżysko-Kamienna. Do wszystkich obiektów należy
zaprojektować nowe kable optyczne. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania
istniejących kabli światłowodowych. Przebiegi kabli należy zoptymalizować i
uniknąć dublowania kabli na wspólnych odcinkach. Złącza światłowodowe
przelotowe oraz odgałęźne należy zaprojektować w istniejących studniach
kablowych. Na odcinkach gdzie nie występuje kanalizacja teletechniczna UM
Skarżysko-Kamienna należy zaprojektować przebieg z dopuszczeniem istniejącej
infrastruktury w tym podbudowy słupowej. Na wykorzystanie infrastruktury obcej
należy uzyskać aprobatę Zamawiającego. Odcinki doziemne projektować w miarę
możliwości w terenach należących do Zamawiającego.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotu zamówienie zobowiązany
jest do:
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1. Sporządzenia lub pozyskania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do
celów projektowych
2. Uzyskania wykazu właścicieli działek z ewidencji gruntów dla nieruchomości
przez które będzie przebiegać projektowana infrastruktura
3. Uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgód, uzgodnień
(w tym na Naradzie Koordynacyjnej), decyzji i porozumień zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz 1202 z późn. zm.)
4. Uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania
zgłoszenia zamiaru budowy, wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów
( jeżeli jest prawnie wymagane)
5. Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji na lokalizację urządzeń nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z poźn. zm.)
6. Wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego sieci i obiektów (w tym
budynków w których planowane jest zakończenie kabla optycznego oraz
budowa sieci LAN) w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowej
7. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Projekty muszą jednoznacznie określać
rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania.
Projekty muszą być zgodne z PN, muszą być wykonane zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz być kompletne z punktu widzenia celu
któremu mają służyć. Opracowane projekty podlegają akceptacji
Zamawiającego.
8. Opracowania wyceny ( kosztorysu ) w formie i stopniu szczegółowości
uzgodnionej z Zamawiającym
9. Dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
przedmiotu zamówienia
V.

Forma przekazania dokumentacji
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie
papierowej w 4 egzemplarzach (projekt wykonawczy, projekt budowlany, część
kosztorysowa) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie .pdf oraz
.doc lub .odt i .dwg

VI.

Termin wykonania zamówienia
30 dni od daty podpisania umowy

VII.

Cena ofertowa (wynagrodzenie Wykonawcy)
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich
kosztów związanych w wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VIII. Przygotowanie oferty
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Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań do wysokości co najmniej
wysokości złożonej oferty
IX.

Kryteria oceny oferty
Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie jednego kryterium tj. najniższej
ceny ofertowej. Nie przewidywane są dodatkowe negocjacje cenowe.

X.

Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Biuro Obsługi
Interesanta pokój nr 028 do dnia 08-08-2018 do godz. 14:00 w zaklejonej
kopercie z opisaną nazwą zadania.
lub elektronicznie na adres informatyka@um.skarzysko.pl

XI.

Projekt umowy
Załącznik nr 2
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