
 

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę: 

Rozwinięcie opracowania i dostosowanie dokumentacji projektowej i technicznej przygotowanej w 

ramach zamówienia pn. „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby 

Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego 

Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową. Zamówienie realizowane w ramach realizacji 

projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych” w zakresie adaptacji przestrzeni udostępnianej przez KIG na 

potrzeby pilotażowego uruchomienia stadium 1 Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego 

(CPPK) – z uwzględnieniem i implementacją założeń funkcjonalno-użytkowych oraz uwarunkowań 

formalno-prawnych zawartych w pierwotnej dokumentacji 

w projekcie "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

Adres zamówienia pierwotnego: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006681 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.  
Krajowa Izba Gospodarcza 
ul. Trębacka 4 
00-074 Warszawa 
Adres strony internetowej: www.kig.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Analizę istniejącej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej i technicznej. 
2. Przygotowanie podziału istniejącej dokumentacji projektowej i technicznej pod kątem adaptacji 

powierzchni na potrzeby funkcjonowania front-office oraz back-office CPPK. 
3. Wyodrębnienie z istniejących opracowań części umożliwiającej ogłoszenie postępowania na 

pierwszy etap prac adaptacyjnych - w obszarze objętym istniejącym opracowaniem i 
udostępnianym przez KIG dla CPPK – w ramach posiadanego pozwolenia na budowę. 

4. Uzupełnienie istniejącej dokumentacji w zakresach nieobjętych dotychczasowym opracowaniem – 
w części przestrzeni udostępnianej przez KIG. 

5. Dostosowanie projektowe do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.) 

6. Dostosowanie projektowe do wymogów ppoż. dla uruchomienia CPPK – m. in. w zakresie 
ekspertyzy i postanowień KWPSP (stanowiących element opracowanej dokumentacji). 

7. Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej prac adaptacyjno-remontowych drugiego 
etapu, umożliwiającej ogłoszenie postępowania na resztę prac adaptacyjnych. 

8. Dokonanie proceduralnego zgłoszenia drugiego etapu inwestycji. 
9. Wsparcie w trakcie procedur wyboru wykonawcy oraz prowadzenia prac adaptacyjnych – w tym 

m. in. udzielanie wyjaśnień, odpowiadanie na pytania wykonawcy. 
10. Nadzór autorski w trakcie trwania prac – sprawdzanie zgodności z dokumentacją, proponowanie, 

opiniowanie bądź akceptacja rozwiązań zamiennych w trakcie trwania prac. 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006681
http://www.kig.pl/


 

W ramach zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania, w uzgodnieniu z autorem 
dokumentacji projektowo-wykonawczej, opracowań - tak aby umożliwiały one Zamawiającemu 
ogłoszenie postępowań w celu wyboru wykonawcy prac adaptacyjnych, następnie ich wykonanie przez 
wyłonionego wykonawcę oraz odbiór przez odpowiednie służby. 
 
Rozwinięte i dostosowane opracowanie musi uwzględniać rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 
przestrzeni front-office zawarte w ramach: 

• „Modelowej koncepcji wizualno-architektonicznej pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu 
Kontaktowego w budynku KIG przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie” 

• „Projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w 
Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę 
konferencyjno – iwentową.” 

przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań przestrzeni udostępnianej przez KIG, wraz ze 
wdrożeniem wszystkich obowiązków inwestora wynikających z przepisów prawa oraz nakreślonych w 
przekazanej dokumentacji projektowej i technicznej. 
 
Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, przed złożeniem oferty, Zamawiający wymagał 
będzie odbycia wizji lokalnej przez podmioty zainteresowane złożeniem oferty – w celu 
szczegółowego zapoznania z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie oraz powierzchnią objętą 
opracowaniami. 
 
III. Załączniki do niniejszego zapytania: 
1. Modelowa koncepcja wizualno – architektoniczna. 

2. Projekt budowlany i wykonawczy. 

3. Rzuty określające przestrzeń objętą istniejącym opracowaniem oraz przestrzeń podlegającą 

rozwinięciu i dostosowaniu. 

Ze względu na rozmiar pliku, załączniku dostępne są do pobrania pod adresem: 

http://syriusz2.kig.pl/20180705-ustalenie_wartosci_szacunkowej-zalaczniki.zip 

IV. Termin realizacji zamówienia. 
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji w. w. punktów 1. 2. 3. – do 5 tygodni od 
podpisania umowy 
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od podpisania 
umowy 
 
V. Informacje dodatkowe. 
W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zapytania prosimy o kontakt na adres e-mail: 
zamowienia@kig.pl 
 
Prosimy o przesłanie  oferty szacunkowej do dnia 10 lipca 2018 r.  do godz. 14.00 na adres e-mail: 
zamowienia@kig.pl 
 

http://syriusz2.kig.pl/20180705-ustalenie_wartosci_szacunkowej-zalaczniki.zip

