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ZAMAWIAJĄCY: 

Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

KRS 0000051787 

NIP 555-17-83-839 

REGON 000308169 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nr sprawy: DZAP-380-9/12 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony, którego wartość jest mniejsza niŜ 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z poźn. zm.) 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

   Leszek Bonna 

               DYREKTOR SZPITALA 

  

Chojnice, dnia 2 marca 2012 r.  
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

tel. 52 30 56 504, tel. 52 39 56 974, fax 52 39 56 505 

e-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej 

Pzp). 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 

3. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdroŜenie 

nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz 

Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym 

im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

• 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

• 71320000-7  Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania. 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 

wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych i uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń 

formalno-prawnych związanych z modernizacją sieci teleinformatycznej oraz 

elektrycznej i schematów połączeń między urządzeniami sieciowymi oraz 

serwerowymi w siedzibie Zamawiającego.  

• W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji 

technicznej projektowo - kosztorysowej wg załoŜeń przyjętych  

w Załączniku nr 10 Do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

• Do obowiązków Wykonawcy projektu naleŜy uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień i decyzji oraz pozwolenia na budowę (w razie potrzeby ocena 

oddziaływania na środowisko i obszar natura 2000, decyzja  
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, informacja  

dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, a takŜe uzgodnienia z gestorami sieci 

podziemnych i naziemnych i pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszą 

realizacją projektu. 

3. Zakres prac 

a) Utworzenie schematu połączeń światłowodowych i sieciowych pomiędzy 

urządzeniami sieciowymi i serwerami w głównym punkcie dystrybucyjnym 

(GPD); 

b) Modernizacja zasilania serwerowni na obecne i przyszłe potrzeby; 

c) Modernizacja 11 pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD) znajdujących 

się w budynku szpitala; 

d) Utworzenie projektu zasilania oraz sieci teledacyjnej dla 33 urządzeń 

bezprzewodowych montowanych w szpitalu; 

e) Wykonanie projektu tras instalacji nowych przyłączy kablowych w kategorii 

5e z pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD), do bezprzewodowych 

punktów dostępowych na podstawie poglądowych schematów stanowiących 

załącznik nr 11 do SIWZ. 

4. Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

a) Uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

b) W koszcie prac projektowych naleŜy uwzględnić koszt uzyskania warunków 

technicznych, wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji. 

c) Projekt w fazie roboczej naleŜy uzgadniać z Zamawiającym. 

d) Szczegółowe rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia naleŜy 

zaprojektować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym 

techniczno - budowlanych, Polskimi Normami, w sposób zapewniający 

spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

e) Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia winny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 120, poz. 1133), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389). 

f) Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót  

i specyfikacje techniczne naleŜy dodatkowo przekazać Zamawiającemu  

w wersji elektronicznej, np. w formatach PDF, DWG. 

4. Wymagania projektowe 

a) Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno 

- uŜytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne 

rysunki zestawień, szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub 

urządzenia. 

b) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez 

osobę posiadającą wymagane uprawnienia. KaŜdy egzemplarz dokumentacji 

projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 

c) Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty  

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

d) Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane w niniejszym rozdziale,  

a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji naleŜy traktować jako oczywiste  

i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

e) Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania na 

bieŜąco i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. 

f) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym  

w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko 
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wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. 

5. Postanowienia dotyczące nadzoru autorskiego 

Niniejsze postępowanie obejmuje równieŜ pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą 

realizacją inwestycji. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie 

obejmującym w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku realizacji inwestycji jej zgodności z projektem; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i ewentualne 

uzupełnianie jej szczegółów; 

c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, moŜliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych; 

d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego 

pozwolenia na budowę; 

e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego. 

Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy Z Wykonawcą na 

wykonanie robót objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego , a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia 

podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złoŜenia 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 35 dni od 

momentu udzielenia zamówienia – podpisania umowy. 

2. Termin i szczegóły dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego zostanie ustalony po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą robót objętych dokumentacją projektową i określony 

w aneksie do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 

3. Termin wskazany w punkcie 1 moŜe zostać przekroczony jednak nie więcej niŜ  

o 10 dni. 
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V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykaŜą 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeŜeli wykonał w ciągu 

ostatnich 3 lat kalendarzowych (przed upływem terminu składania ofert),  

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co 

najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złoŜonością 

przedmiotowi zamówienia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje osobami 

(projektant i osoba sprawdzająca) legitymującymi się aktualnymi 

uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie w zakresie projektowania robót budowlanych bez 

ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, Ŝe dysponuje osobami 

posiadającymi ww. uprawnienia oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,  

iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 
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d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

Warunek ten będzie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 

65.000,00 zł. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca powinien zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb  

i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu 

warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym 

(załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 

5. Wykonawcy, którzy nie spełnią powyŜej wymienionych warunków zostaną wykluczeni  

z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złoŜone 

przez nich oferty zostaną odrzucone; Ocena spełniania w/w warunków dokonana 

zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki wykonawca 

spełnił. 

6. W zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, naleŜy 

przedłoŜyć: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ  

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1  

pkt 2 ustawy. 



 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
tel. (52) 395 65 00 
fax (52) 395 65 69 
e-mail: szpital@chojnice.pl  
 

Strona | 8 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający Ŝąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego Ŝe nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej Zamawiający Ŝąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego Ŝe nie zalega  

z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku 

Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenia właściwego organu sądowego lub 
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administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 

ustawy, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, a w przypadku Wykonawcy mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzającego, Ŝe nie orzeczono wobec niego 

zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionych nie wcześniej niŜ  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie 

składających ofertę Zamawiający przyjmie, Ŝe wymagania, o których mowa  

w punkcie V mogą spełniać tylko niektórzy z Wykonawców, tak by sumarycznie  

w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

potwierdzonej za zgodność kopii oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle 

dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców. KaŜde pełnomocnictwo 

powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu 

zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upowaŜnionych 

do reprezentowania danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie)  

wg zasad określonych w dokumencie rejestrowym, a takŜe informację o zakresie 

pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, czy teŜ do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

9. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

moŜliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na 
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podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień umowy, moŜe 

nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniŜej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 

a) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniŜenia ceny 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy. 

c) Zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku 

VAT i kwota brutto. 

d) Zmiana treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla 

sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmiany Osób upowaŜnionych do 

kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego wraz z numerami 

telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej. 

e) Zmiana projektantów - osób w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń losowych 

np. cięŜka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze nowy projektant spełniania 

warunki w zakresie nie mniejszym niŜ, wskazany na etapie postępowania, 

zastąpiony projektant. 

f) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń  

o charakterze siły wyŜszej, niezaleŜnych od Stron Umowy, które uniemoŜliwiłyby 

terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia 

odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyŜszą 

uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im 

zapobiec. W szczególności za siłę wyŜszą z zachowaniem powyŜszego będzie się 

uwaŜać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz 

inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skaŜenie radioaktywne, zgon lub cięŜka 

choroba któregoś z projektantów. 

g) Zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy 

(adresu). 

h) Zmiana dotycząca terminów i zakresu pełnienia nadzoru autorskiego nad 

projektem. 

i) Wszystkie powyŜsze postanowienia opisane stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
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wyraŜenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyraŜona na piśmie, pod 

rygorem niewaŜności zmiany. 

 

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 

1. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań  

w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z innych załączonych 

dokumentów. 

2. oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp [załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ]. 

3. oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 44 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Pzp [załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ]. 

4. oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp [załącznik nr 3 do niniejszej 

SIWZ]. 

5. wypełniony i podpisany przez osoby (osobę) uprawnione(ą) lub uprawomocnione(ą) 

do reprezentowania Wykonawcy - formularz oferty oraz wzór umowy, będące 

jednocześnie oświadczeniem, Ŝe Wykonawca akceptuje warunki zawarte w SIWZ  

i projekcie umowy, a w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy  

w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie, 

[załączniki nr 4-5 do niniejszej SIWZ]. 

6. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim zakresem i złoŜonością przedmiotowi zamówienia [załącznik 

nr 6 do niniejszej SIWZ]. 

7. Dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane usługi, o których mowa w powyŜszym 

punkcie, zostały wykonane naleŜycie (np. referencje, protokoły odbioru). 

8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 



 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
tel. (52) 395 65 00 
fax (52) 395 65 69 
e-mail: szpital@chojnice.pl  
 

Strona | 12 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  

a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami [załącznik nr 7-8 do niniejszej SIWZ]. 

9. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w który 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (52 39-56-505) bądź 

e-mailem wyłącznie w formie skanu oryginalnego dokumentu załączonego 

do wiadomości (zampublik@szpital.chojnice.pl), przy czym kaŜda ze stron na 

Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. 

od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 

wyjaśnienia treści SIWZ, oraz inne wymagane zapisami ustawy informacje) 

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl      

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobami upowaŜnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 

Łukasz NieŜorawski - w sprawach merytorycznych tel. (52) 39-56-829 

Anna Wutrych - w sprawach proceduralnych 
tel. (52) 39-56-504 

faks (52) 39-56-505 
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IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 

2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jednak nie później niŜ na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez odpowiedzi.  

4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w punkcie 2.  

5. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaŜe wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz na stronie internetowej 

www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający moŜe 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej 

zmianie Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

7. JeŜeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie 

do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień publicznych. 

8. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas 

dodatkowy na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ i 

zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT 

1. Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 

przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie  

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w przypadku wystąpienia okoliczności niemoŜliwych do 

przewidzenia w momencie ogłaszania postępowania przetargowego. 

 

XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 

 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

(dział zamówień publicznych, parter: p. 208-209; 

osoby upowaŜnione do przyjęcia ofert: 

Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik, Małgorzata Bramańska) 

 

najpóźniej w dniu 12 marca 2012 r. godz. 11.00 
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XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOśONYCH OFERT 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 

12 marca 2012 r. godz. 12.00 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

 

XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złoŜoną po terminie. 

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców, ceny złoŜonych ofert, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji oraz proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 

7. Komisja nie będzie prowadzić Ŝadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złoŜonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp). 

 

XVII. OCENA OFERT 

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Kryterium   

1 Cena 100 % 
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2. KaŜda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 

3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Na formularzu oferty naleŜy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części - określonego  

w niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych  

w SIWZ. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana 

najwyŜsza ilość punktów. 

5. Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w 

PLN. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Sposób oceny w kryterium: CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 

Cena będzie punktowana na podstawie wzoru:  

C= (cena najniŜsza x ranga kryterium) / cena badanej oferty 

Oferta z najniŜszą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100). 

 

XIX. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz wzór umowy [wg załącznika  

nr 4 i 5 do SIWZ] 

b) dokumenty   i   oświadczenia   potwierdzające   spełnianie   przez   Wykonawców   

warunków   udziału w postępowaniu [załączniki nr 1-3, 6-8] 
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2. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną(e) do 

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, 

zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

6. Załączniki do niniejszych warunków powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez 

dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŜszych 

załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy". 

7. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 

podpisującą ofertę pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 

naleŜy je złoŜyć wraz z tłumaczeniami na język polski, potwierdzonymi przez 

Wykonawcę. 

9. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. Treść złoŜonej oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

10. Zamawiający zaleca, aby kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do 

oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 

11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się 

złoŜenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, Ŝe 

będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 
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Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niŜ określona  

w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub teŜ ich oferty 

zostaną odrzucone. 

12. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne  

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

 

XX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 

XVII i XVIII. 

 

XXI. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  

i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 

punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

(informacje te Zamawiający udostępni równieŜ na stronie internetowej oraz  

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
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XXII. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert; 

b. złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XXIII. PODPISANIE UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym  

w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, właściwym dla przedmiotowego zamówienia. 

2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 

zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba Ŝe wystąpią przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXIV. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ - ODWOŁANIE 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

6. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego  

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w punkcie 7, nie przysługuje odwołanie,  

z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2. 

9. Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w punkcie 9 i 10 wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 

staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 
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12. JeŜeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem. 

b. 1  miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający: 

- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający moŜe 

przedłuŜyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu skłania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 

lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją równieŜ 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego. 

17. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie  

3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  

i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
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19. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, 

jeŜeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym 

razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji 

Izba moŜe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać  

w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,  

z zastrzeŜeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez 

uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z punktem 16 nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 

zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia  

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 

(arbitraŜowym), jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23. Zamawiający moŜe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi 

się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

24. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba moŜe umorzyć postępowanie na posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy 

przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem Ŝe w 

postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 

Ŝaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub 

uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

25. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie,  

a Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. 
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26. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 

27. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

28. Odwołanie rozpoznaje Izba na podstawie art. 188 i następnych ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

 

XXVI. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości rozliczania w walutach obcych. 

 

XXVII. Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

– str. 24-25 SIWZ. 

Załącznik nr 2 (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) –  

str. 26 SIWZ. 

Załącznik nr 3 (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) –  

str. 27-29 SIWZ. 

Załącznik nr 4 (formularz ofertowy) – str. 30-31 SIWZ. 

Załącznik nr 5 (wzór umowy) – str. 32-47 SIWZ. 

Załącznik nr 6 (wykaz usług) – str. 48 SIWZ. 

Załącznik nr 7 (wykaz osób) – str. 49 SIWZ. 

Załącznik nr 8 (oświadczenie wykonawcy) – str. 50 SIWZ. 

Załącznik nr 9 (wzór protokołu odbioru dokumentacji) – str. 51-53 SIWZ. 

Załącznik nr 10 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – 54-59 SIWZ. 

Załącznik nr 11 (schematy poglądowe) – str. 60 SIWZ. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

……………………………………………… 

            MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdroŜenie nowoczesnej 

platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz Zintegrowanego 

Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach” 

 

Nazwa Przedsiębiorstwa .............................................. 

Adres Przedsiębiorstwa...............................................  

Numer telefonu…………………………………………………………………. 

Nr teleksu/faksu……………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej e-mail................................ 

Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp  

(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" oświadczamy, 

Ŝe: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Na  kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 

6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy wszystkie zapisy SIWZ, w tym projekt umowy  

z wszelkimi zmianami powstałymi w trakcie postępowania. 



 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
tel. (52) 395 65 00 
fax (52) 395 65 69 
e-mail: szpital@chojnice.pl  
 

Strona | 25 

7. Ponadto oświadczamy, Ŝe wszystkie informacje, dokumenty oraz przedstawione 

oświadczenia są zgodne z prawdą. 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 

271, 297 Kodeksu Karnego. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………………………………… 

PIECZĄTKA I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice  

WYKONAWCA: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

OŚWIADCZAM, śE: 

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp spełniam warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdroŜenie nowoczesnej 

platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz Zintegrowanego 

Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach” 

 

Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 

upowaŜnionej do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby 

upowaŜnionej do 

podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość  

i data 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice  

WYKONAWCA: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

OŚWIADCZAM, śE: 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp  

nie podlegam wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdroŜenie nowoczesnej 

platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz Zintegrowanego 

Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach” 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

1.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

1.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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1.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, 
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1.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, 

1.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 

2.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 

ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2, 

2.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili 

się na przedłuŜenie okresu związania ofertą, 

2.3. złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania, 

2.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 

upowaŜnionej do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby 

upowaŜnionej do 

podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość  

i data 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdroŜenie nowoczesnej 

platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz Zintegrowanego 

Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach” 

składamy ofertę na wykonanie powyŜszego zamówienia. 

1. Dane Wykonawcy:  

1.1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

……………………………………………………………………........... pod numerem ………………………. 

(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

1.4. tel. .................................................. faks .................................................. 

1.5. REGON ............................................. NIP ................................................... 

1.6. E-MAIL: .............................................@..................................................... 

2. Realizację całości zamówienia wykonamy za kwotę: 

 

CENA – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie kompletnej dokumentacji z uzyskaniem 

„Decyzji pozwolenia na budowę…” oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

Netto ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

+ …………….% VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………………. 

Tj. łącznie cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………… 

(słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

3. Oświadczamy, Ŝe: 

3.1. Zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej 

zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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3.2. Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie 

prawnym. 

3.3. Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników 

zdolnych do wykonania zamówienia. 

3.4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

3.5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie / z udziałem 

podwykonawców*. 

3.6. Spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

3.7. Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(WYMIENIĆ dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy oraz inne 

załączniki stanowiące część oferty) 

4.1. …………………………………………. 

4.2. …………………………………………. 

4.3. …………………………………………. 

4.4. …………………………………………. 

4.5. …………………………………………. 

4.6. …………………………………………. 

4.7. …………………………………………. 

4.8. …………………………………………. 

4.9. …………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

…………………………………………………… 

PIECZĄTKA I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

                                            
* niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców naleŜy wskazać 
jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr …/PN/2012 

 

Zawarta w dniu .............w Chojnicach pomiędzy: 

 

Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach  

(89-600) przy ul. Leśnej 10 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051787,  

NIP: 555-17-83-839; REGON: 000 308 169 

reprezentowanym przez: 

Leszka Bonnę – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a: 

firmą 

………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………. (……-………) przy ul. …………………………………….  

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………………. 

pod numerem ………………………,/ zarejestrowaną w ……………………… pod numerem 

………………………,  

NIP: ………………………, REGON: ……………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………… – ………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonym nr DZAP-380-…./12, ogłoszonym w BZP Nr ……….. … w dniu ……………., 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759z późn. zm.), dotyczącego zadania pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi realizowanego w ramach projektu ektu 

„Budowa i wdroŜenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania 
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zarządzania oraz Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu 

Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach” 

o treści następującej: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano - 

wykonawczej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

pozwoleń formalno-prawnych (pozwolenie na budowę, itp.) związanych  

z modernizacją sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń 

między urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi w siedzibie Zamawiającego. Do 

obowiązków Wykonawcy projektu naleŜy uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji 

oraz pozwolenia na budowę (w razie potrzeby ocena oddziaływania na środowisko  

i obszar natura 2000, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, a takŜe uzgodnienia z z gestorami sieci podziemnych  

i naziemnych 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności: 

2.1. Utworzenie schematu połączeń światłowodowych i sieciowych pomiędzy 

urządzeniami sieciowymi i serwerami w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD); 

2.2. Modernizacja zasilania serwerowni na obecne i przyszłe potrzeby; 

2.3. Modernizacja 11 pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD) znajdujących się  

w budynku szpitala; 

2.4. Utworzenie projektu zasilania oraz sieci teledacyjnej dla 33 urządzeń 

bezprzewodowych montowanych w szpitalu; 

2.5. Wykonanie projektu tras instalacji nowych przyłączy kablowych w kategorii 5e  

z pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD), do bezprzewodowych punktów 

dostępowych na podstawie poglądowych schematów stanowiących załącznik do 

SIWZ. 

3. Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

3.1. Uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

3.2. W koszcie prac projektowych naleŜy uwzględnić koszt uzyskania warunków 

technicznych, wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji. 
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3.3. Projekt w fazie roboczej naleŜy uzgadniać z Zamawiającym. 

3.4. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia naleŜy 

zaprojektować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym techniczno - 

budowlanych, Polskimi Normami, w sposób zapewniający spełnienie wymogów 

określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

z późniejszymi zmianami. 

3.5. Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia winny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 

3.5.1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  

z późniejszymi zmianami), 

3.5.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 120, poz. 1133), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389). 

3.6. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót  

i specyfikacje techniczne naleŜy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej, np. w formatach PDF, DWG. 

3.7. Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno 

- uŜytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne 

rysunki zestawień, szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub 

urządzenia. 

3.8. Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez 

osobę posiadającą wymagane uprawnienia. KaŜdy egzemplarz dokumentacji 

projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 

3.9. Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty  

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
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3.10. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym 

paragrafie, a niezbędne do właściwego  i kompletnego  opracowania  

dokumentacji   projektowej,   uzyskania   niezbędnych uzgodnień oraz decyzji 

naleŜy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

3.11. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania na 

bieŜąco i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.  

§2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: 

1. Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej  

z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i budowlanych, Polskimi 

Normami, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz opisem 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zapoznania się z obiektem w zakresie pozwalającym na prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy 

wstępu na teren obiektu we wzajemnie uzgodnionym terminie. 

3. Wykonania wszelkich innych obowiązków projektanta określonych w ustawie Prawo 

budowlane. 

4. Zapewnienia doświadczonej kadry zawodowej wskazanej w ofercie Wykonawcy - osób 

posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, będących 

członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadających aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

tj. posiadających zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem 

waŜności. 

5. Występowania w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów oraz jednostek 

rządowych, samorządowych, itp. o wydanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji  

i uzgodnień niezbędnych do wykonania projektu budowlanego w szczególności 

koniecznych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie udzielonego 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa. Wykonawca moŜe w kaŜdej chwili Ŝądać 

dostarczenia przez Zamawiającego oryginałów dokumentów niezbędnych do 

uzyskania odpowiednich decyzji, zezwoleń, opinii, zaświadczeń lub uzgodnień. 
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6. Dostarczenie Zamawiającemu w terminach umownych kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami, ekspertyzami, decyzjami, 

itp. oraz stosownymi oświadczeniami i dokumentami opisanymi w zakresie opisanym  

w § 1 niniejszej umowy i protokolarne jej przekazanie. 

§3 

PODWYKONAWCY 

(paragraf dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy przy 

udziale podwykonawcy) 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części prac objętych Umowa. 

2. Zakres prac projektowych, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: 

2.1. ……………………………………………….. 

2.2. ……………………………………………….. 

2.3. ……………………………………………….. 

3. Zakres prac projektowych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców: 

3.1. ………………………………………………….. 

3.2. ………………………………………………….. 

3.3. ………………………………………………….. 

(nazwa firmy podwykonawcy, zakres prac projektowych)  

UWAGA! Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zostaną uściślone w momencie 

zawierania umowy z Wykonawcą wygrywającym przetarg, na podstawie jego oferty. 

4. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności a Zamawiający poinformowany przez Wykonawcę o jej 

zawarciu, oznaczeniu pełnej nazwy podwykonawcy wraz z siedzibą i numerem NIP 

(PESEL) oraz zakresie powierzonych prac najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia 

zawarcia umowy z podwykonawcą. 

5. Zlecenie wykonania części prac projektowych podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione)  

w takim stopniu, jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 
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7. Na prace projektowe wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania prac przez Podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewni osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania  

w odpowiedniej specjalności, do wykonania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technicznego opracowań 

projektowych wykonanych przez siebie i podwykonawców oraz ich sprawdzania 

zarówno w trakcie realizacji prac projektowych jak i po ich całkowitym zakończeniu. 

10. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby 

rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed rozliczeniem Wykonawcy  

z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturą za prace 

projektowe wykonane przez podwykonawców, przedstawił oświadczenia 

podwykonawców o zapłaceniu naleŜności za wykonaną przez nich usługę projektową. 

§4 

PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

1.1. w dacie podpisania Umowy przysługiwać mu będą w całości i na wyłączność 

majątkowe prawa autorskie do dzieła w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z 

pózn. zm.) powstałego w wykonaniu postanowień Umowy i wchodzącego w skład 

materiałów do decyzji oraz dokumentacji stanowiących przedmiot Umowy; 

1.2. nie istnieją Ŝadne ograniczenia, które uniemoŜliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich prawa majątkowych do dzieła w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) 

powyŜej, na Zamawiającego; 

1.3. autorskie prawa majątkowe do dzieła nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub 

innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez 

Ŝadnych ograniczeń lub obciąŜeń. 

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 9 umowy, 

Wykonawca, w chwili podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, 

przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dzieła na polach 

eksploatacji wskazanych w ust.3. Umowy. Z chwilą nabycia praw majątkowych 

autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono dzieło, 

co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na 
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wykonywanie zaleŜnych praw autorskich do dzieła, tj. zezwalania na korzystanie  

z opracowań dostarczonego dzieła lub rozporządzanie opracowaniem tego dzieła,  

w zakresie odpowiadającym polom eksploatacji przewidzianym w ust. 3. 

3. Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w ust. 3 następuje na 

następujących polach eksploatacji: 

3.1. Wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji; 

3.2. Utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek znana w momencie podpisania Umowy 

technika, głównie techniczna magnetyczna, optyczna, cyfrowa lub technika druku 

na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej 

wielkości; 

3.3. Wprowadzenie do pamięci komputera; 

3.4. Umieszczanie na okolicznościowych okładkach płyt CD lub DVD; 

3.5. Rozpowszechnianie w sieci Internet i innych publikatorach; 

3.6. Ekspozycja; 

3.7. Udostępnianie wykonawcom, w tym takŜe wykonanych kopii; 

3.8. Przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób; 

3.9. Wielokrotne wykorzystanie do opracowania i realizacji projektów wykonawczych  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 

3.10. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian; 

3.11. Publikowanie części lub całości. 

oraz na wszystkich innych znanych w dacie zawarcia umowy w zakresie niezbędnym 

do realizacji Zadania Inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej na modernizację sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej  

i schematów połączeń między urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi. 

4. KaŜdy egzemplarz przedmiotu umowy będzie zawierał na odwrocie oświadczenie 

osoby wskazanej na nim jako twórca, Ŝe przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność  

i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu, na którym oświadczenie się 

znajduje, na wszystkich polach eksploatacji określonych powyŜej w ust. 3. 

5. Niniejsza umowa obejmuje równieŜ pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą 

realizacją inwestycji. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie 

obejmującym w szczególności: 

f) stwierdzanie w toku realizacji inwestycji jej zgodności z projektem; 
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g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i ewentualne 

uzupełnianie jej szczegółów; 

h) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, moŜliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych; 

i) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego 

pozwolenia na budowę; 

j) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego. 

6. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy Z Wykonawcą na 

wykonanie robót objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego , a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia 

podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

7. Termin i szczegóły dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego zostanie ustalony po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą robót objętych dokumentacją projektową i określony 

w aneksie do niniejszej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 

§5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, a w szczególności oryginały dokumentów niezbędnych do 

uzyskania odpowiednich decyzji, zezwoleń, opinii zaświadczeń lub uzgodnień. 

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć inne dokumenty i dane, związane  

z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące 

mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych i poprawienie ich jakości. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu 

we wzajemnie uzgodnionym terminie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na kaŜdym etapie realizacji 

Umowy i niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zadawane przez Wykonawcę 

pytania związane z realizacją przedmiotu Umowy, nie dłuŜej niŜ w terminie 3 dni 

roboczych. 
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5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnieniu zobowiązań umowy w trakcie wykonywania prac projektowych. 

6. Strony, kaŜda w swoim zakresie zobowiązują się podjąć odpowiednie starania w celu 

usunięcia przeszkód, o których mowa powyŜej. 

§6 

TERMIN REALIZACJI 

Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i złoŜenia kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 35 dni od momentu udzielenia 

zamówienia – podpisania umowy. 

Wskazany wyŜej termin moŜe zostać przekroczony jednak nie więcej niŜ o 10 dni. 

§7 

PRZEKAZYWANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu kompletny przedmiot umowy w siedzibie 

Zamawiającego, w terminach, zakresie, w formie i w ilości zgodnej z zapisami § 2 

niniejszej umowy. 

2. W dniu przekazania Wykonawca dostarczy protokół z wykazem opracowań, 

dokumentów i oświadczeń. 

3. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia 

przekazania. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeŜeń w ciągu w/w 

terminu. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku braku uwag 

Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w dokumentacji projektowej i zgłoszenia 

ich przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca obowiązany 

jest do usunięcia ich w terminie określonym kaŜdorazowo przez Zamawiającego,  

(ale nie dłuŜszym niŜ 14 dni) od dnia otrzymania uwag i przekazania Zamawiającemu 

w tym terminie poprawionej dokumentacji projektowej. Postanowienia ust. 3 stosuje 

się odpowiednio. 

5. Czas niezbędny do usunięcia wad i usterek zgłoszonych w trybie ust.3, wskazany w 

ust. 4, nie stanowi opóźnienia Wykonawcy, o ile dokumentacja pozbawiona wad 

zostanie przekazana w terminie określonym w § 6 umowy. Datę podpisania przez obie 

strony protokołu, o którym mowa w ust. 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru 

przedmiotu Umowy. 
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6. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa powyŜej stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury. 

§8 

WYNAGRODZENIE 

1. W oparciu o SIWZ, ofertę Wykonawcy oraz rozstrzygnięty przetarg nieograniczony 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia z §1 niniejszej umowy za kwotę: 

CENA – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie kompletnej dokumentacji z uzyskaniem 

„Decyzji pozwolenia na budowę…” oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

Netto ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

+ …………….% VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………………. 

Tj. łącznie cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją umowy,  

w szczególności uwzględnia wszelkie koszty, które Wykonawca poniesie w ramach 

wykonywania czynności i opracowań wskazanych w §2 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

5. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost  

z SIWZ. 

§9 

ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług, lecz nie więcej niŜ  

w formularzu ofertowym. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego bez wad i usterek. 

3. Zapłata naleŜności Wykonawcy będzie następowała w 3 ratach fakturą wystawioną za 

faktycznie wykonane i przyjęte przez Zamawiającego etapy opracowania, protokołem 

zdawczo-odbiorczym, jak poniŜej: 

3.1. rata I (70 %) - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami robót 

oraz kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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3.2. rata II (15 %) – po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3.3. rata III (15%) – po zakończeniu realizacji inwestycji w związku z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 

4. NaleŜność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy zostanie opłacona przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złoŜenia faktury u Zamawiającego, 

przelewem na konto Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

5. Postawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu,  

o którym mowa w ust. 2. 

6. Strony uzgadniają, Ŝe dostarczone Zamawiającemu faktury bez protokołu odbioru 

oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający ma 

prawo zwrócić Wykonawcy bez prawa do zapłaty do czasu usunięcia wszystkich 

błędów i uzupełnienia braków. 

7. Protokoły zdawczo - odbiorcze winny posiadać podpis przedstawiciela Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

8. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciąŜają 

wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

przez Wykonawcę. 

9. Do koordynowania pracami ze strony Zamawiającego wyznacza się: kierownika 

Działu Informatyki – Łukasza NieŜorawskiego. 

10. Do  kierowania  pracami  projektowymi  stanowiącymi  przedmiot  umowy 

Wykonawca wyznacza: …………………………………………………………………………………………………… 

§10 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości 1% 

wartości całego zamówienia brutto za kaŜdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy z powodu okoliczności leŜących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 8 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy z powodu okoliczności leŜących 

po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 8 umowy. 
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4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy 

stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie gwarancji (licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia 

wad) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 umowy 

za kaŜdy dzień opóźnienia. 

5. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia wad przedmiotu zamówienia,  

o których mowa w § 10 ust. 3, wyznaczając kaŜdorazowo termin wykonania, zgodnie  

z zapisami § 7 ust. 4, 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

7. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu stosownie do postanowień §10 ust. 1-3 z kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy. 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 

czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia; odstąpienie od umowy,  

w tym przypadku, moŜe nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, w przypadku raŜącego naruszenia warunków Umowy, przez co 

Strony rozumieją w szczególności działanie na szkodę Zamawiającego, działanie 

bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące moŜliwością powstania szkody 

Zamawiającego; w szczególności są to następujące sytuacje: 

2.1. nie przestąpienie Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie 

realizacji przedmiotu umowy, mimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego 

złoŜonego na piśmie. 

2.2. wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie obowiązków określonych niniejszą 

umową, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu 

do zmiany takiego działania i zaniechania, 
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2.3. wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających mniejsze niŜ 

wskazane w ofercie kwalifikacje. 

3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

4. W razie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień 

odstąpienia. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie wykonane rysunki, 

opisy i obliczenia oraz wykonane na zlecenie Zamawiającego materiały i projekty,  

a takŜe inną dokumentację w oryginałach i kopiach, w której posiadanie wszedł  

w związku z wykonywaniem Umowy. Strony postanawiają, iŜ w przypadku 

odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, prawa autorskie do prac wykonanych przez 

Wykonawcę w realizacji Umowy pozostaną przy Zamawiającym, z jednoczesnym 

prawem Wykonawcy do zachowania wynagrodzenia za prace wykonane, odebrane  

i zapłacone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający będzie miał prawo powierzyć 

kontynuacje, dostosowanie lub zmianę projektu osobie trzeciej w celu wykorzystania 

jej do projektowania i realizacji przedmiotu Umowy w kaŜdym czasie, na co 

Wykonawca wyraŜa zgodę. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

wykonaną do dnia rozwiązania umowy część projektu. Podstawą do wyceny będzie 

protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania prac projektowych sporządzony przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 15 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną kompletną dokumentację 

projektową stanowiącą przedmiot umowy. 

2. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, który zostanie wydany Zamawiającemu 

przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego odbiór Projektu. 

3. Strony Umowy uznają, Ŝe dokument gwarancyjny, wystawiony zgodnie z warunkami 

Umowy w tym zakresie, stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 
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4. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru protokołem zdawczo - odbiorczym 

przedmiotu umowy, stwierdzającym, Ŝe dane zadanie projektowe zostało przyjęte 

przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń. 

5. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, 

wykonanego na podstawie Projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

6. NiezaleŜnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 

gwarancji, Zamawiającemu słuŜyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne Projektu. 

7. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy kompletnej 

dokumentacji projektowej z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac projektowych,  

i w związku z tym postanawiają, Ŝe termin rękojmi za te wady kończy swój bieg 

łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu, którego dotyczy niniejsza 

umowa. 

8. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

zaproponowania w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia udokumentowanych 

usterek, sposobu ich usunięcia lub naprawy, a po akceptacji propozycji przez 

Zamawiającego w ciągu 5 dni - do zaprojektowania zmian w wykonanej 

dokumentacji, w zakresie koniecznym dla usunięcia usterek projektu budowlanego lub 

wykonanych innych elementów przedmiotu Umowy. 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

moŜliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy, moŜe nastąpić w przypadku wystąpienia, co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem wskazanych 

warunków ich wprowadzenia: 

2.1. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniŜenia ceny 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

2.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 
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2.3. Zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku 

VAT i kwota brutto. 

2.4. Zmiana treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla 

sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmiany Osób upowaŜnionych do 

kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego wraz z numerami 

telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej. 

2.5. Zmiana projektantów - osób w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń 

losowych np. cięŜka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze nowy projektant 

spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niŜ, wskazany na etapie 

postępowania, zastąpiony projektant. 

2.6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń  

o charakterze siły wyŜszej, niezaleŜnych od Stron Umowy, które uniemoŜliwiłyby 

terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia 

odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyŜszą 

uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im 

zapobiec. W szczególności za siłę wyŜszą z zachowaniem powyŜszego będzie się 

uwaŜać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz 

inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skaŜenie radioaktywne, zgon lub 

cięŜka choroba któregoś z projektantów. 

2.7. Zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy 

(adresu). 

2.8. Zmiana dotycząca terminów i zakresu pełnienia nadzoru autorskiego. 

2.9. Wszystkie powyŜsze postanowienia opisane (ppkt 2.1-2.7) stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody. 

§17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

niewaŜności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dn. 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  

z późniejszymi zmianami), Kodeksu Cywilnego a takŜe ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
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Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z późn. zm.), Ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych a takŜe przepisy innych ustaw i rozporządzeń 

mające zastosowanie do przedmiotu umowy. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje 

Zamawiający a 1 Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

…………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającą swoim 
zakresem i złoŜonością przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, 
parametrów oraz daty i miejsca wykonania oraz nazwę zleceniodawcy. 
 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 
 

Lp
. 

Rodzaj zamówienia, opis,  
Ośr./d m3/d 

Nazwa, adres 
zleceniodawcy 

Data 
rozpoczęcia 

usługi 

Data 
zakończenia 

usługi 
Wartość usług 

1 2 3  4 5 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4. 
 
 
 

  
 

 

                 
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane 
naleŜycie.  
W wykazie naleŜy wymienić tylko te usługi, które spełniają wymagania SIWZ oraz na 
które Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające. 

 
 
 
 

………………………………………….            ………………………………………………. 
miejscowość i data                       pieczątka i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

…………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
WYKAZ OSÓB 

 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

 

Imię i nazwisko 
Zakres 

wykonanych 
czynności 

Doświadczenie i 
kwalifikacje wg 

wymagań 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobami 

1 2 3 4 

  
  

  
  

  
  

 

                     

 

………………………………………….             ……………………………………………… 
miejscowość i data                        pieczątka i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
…………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 
 
Ubiegając się o zamówienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postępowania na 

podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na wykonanie zamówienia pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci 

teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między 

urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi realizowanego w ramach projektu 

„Budowa i wdroŜenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania 

zarządzania oraz Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu 

Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach” 

ja, niŜej podpisany, reprezentujący Firmę, której nazwa jest wskazana pieczęci 

nagłówkowej, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe osoby 

wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym 

do sprawowania określonych funkcji. 

 

 

 

 

………………………………………….            ……………………………………………. 
miejscowość i data                       pieczątka i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 
 

WZÓR PROTOKOŁU 
 ODBIORU DOKUMENTACJI  

 
 

Sporządzony dnia ....................................... w siedzibie………………………………………………… 
............................................................................................................................ 

(Zamawiającego/Projektanta)* 
 

Komisja w składzie: 
Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Jednostki Projektującej: 
1)…….....................................               1)........................................... 

2)..........................................              2)........................................... 

3)..........................................                3)........................................... 

Po zapoznaniu się z dostarczoną w dniu ...................................... dokumentacją na: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
realizowaną na podstawie umowy (nr, z dnia) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanej dalej umową oraz z treścią tej umowy, stwierdza się co następuje: 

1. Dokumentacja została*/nie została* dostarczona w terminie określonym w umowie. 
Ilość dni opóźnienia wynosi................................................................................ 

2. W przypadku opóźnienia, podać przyczyny: 

2.1. powstałe z przyczyn zaleŜnych od Jednostki Projektującej, (jakie)  

....................................................................................................................... 

2.2. powstałe z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, (jakie) 

....................................................................................................................... 

2.3. niezaleŜne od w/w stron, (jakie) 

....................................................................................................................... 

3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności stron w powstaniu opóźnienia podać dni  
i wysokość naleŜnych jednej ze stron kar umownych: 

..................................................................………………………………………………………...... 

4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletności zamówionej dokumentacji stwierdzono: 

4.1. przedmiot zamówiono dostarczono: ……………………………………………………………………….. 

4.2. dostarczona dokumentacja zawiera*/nie zawiera* wszystkie zamówione na 
podstawie umowy części: ……………………………………………………………………………………….. 
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4.3. w dokumentacji stwierdzono brak następujących części: .................................. 

5. Do dokumentacji dołączono: 

5.1. oświadczenie o kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma 
słuŜyć: tak*/nie* 

5.2. kserokopie uprawnień projektowych autorów poszczególnych projektów 
branŜowych: tak* /nie* 

5.3. wymagane przepisami uzgodnienia poszczególnych składowych branŜowych 
części dokumentacji: tak* / nie* - wymienić brakujące (z ww.) ......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Termin dostarczenia brakujących, wymienionych w punkcie 4 i 5 części dokumentacji 
ustala się na dzień ............................................................................................ 

7. Jednostka Projektująca przy niniejszym protokóle udziela Zamawiającemu pisemnej 
gwarancji jakości za wykonaną dokumentację na warunkach określonych w umowie. 

8. Jednostka Projektująca, niezaleŜnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi, za wady dokumentacji. 

9. Jednostka Projektująca przekazuje*/nie przekazuje* niniejszym protokołem 
Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i oświadcza, Ŝe 
projektanci podpisani pod składowymi częściami dokumentacji są jej autorami. 

10. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zlecenia zmian, przeróbek lub konstrukcji 
dokumentacji innej Jednostce Projektującej poinformować ją o obciąŜeniu 
dokumentacji lub niektórych jej części składowych niezbywalnymi osobistymi prawami 
autorskimi i nałoŜyć na inną Jednostkę Projektującą obowiązek uwzględnienia w jej 
ofercie kosztów związanych z załatwieniem osobistych praw autorskich Jednostki 
Projektującej. 

11. Ze względu na braki wymienione w punkcie 4 i 5 protokół nie stanowi podstawy do 
wystawienia faktury końcowej za wykonanie dokumentacji. Podstawę do wystawienia 
faktury końcowej będzie stanowił protokół końcowy o odbiór brakujących części 
wymienionych w punkcie 4 i 5 niniejszego protokołu. 

12. Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma słuŜyć, 
dokonuje się jej odbioru. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 
końcowej za realizację dokumentacji. 

13. PowyŜszy protokół nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki 
dokumentacji nałoŜonej na Jednostkę Projektującą w umowie. 

14. Jednostka Projektująca zobowiązuje się do usuwania wad i braków w dokumentacji 
zgodnie z warunkami umowy. 

15. Inne wnioski i zastrzeŜenia: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 
 
Podpisano: 
 
Przedstawiciele Zamawiającego: 
 

1) ..................................................................... 

  

2) ..................................................................... 

 

3) ..................................................................... 
 
 
Przedstawiciele Jednostki Projektującej: 
 

1) ..................................................................... 

 

2) ..................................................................... 

 

3) ..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zakres projektu. 

a) Utworzenie schematu połączeń światłowodowych i sieciowych pomiędzy 

urządzeniami sieciowymi i serwerami w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD), 

b) Modernizacja zasilania serwerowni na obecne i przyszłe potrzeby, 

c) Modernizacja 11 pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD) znajdujących się  

w budynku szpitala, 

d) Utworzenie projektu zasilania oraz sieci teledacyjnej dla 33 urządzeń 

bezprzewodowych montowanych w szpitalu wedle poniŜszej tabeli: 

L.p. Miejsce montaŜu punktów dostępowych Ilość 

1 Stacja Dializ 1 

2 Oddział Neurologiczny 2 

3 Oddział Okulistyczny 2 

4 Oddział Pediatryczny 2 

5 Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy (o.ginekologiczny)  2 

6 Oddział Otolaryngologiczny 2 

7 
Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy (o.połoŜniczy) 

Oddział Neonatologiczny 
3 

8 Oddział Chirurgii Ogólnej (o. A) 2 

9 Oddział Chirurgii Ogólnej (o. B) 2 

10 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 2 

11 Oddział Chorób Wewnętrznych 2 

12 Oddział Kardiologiczny 2 

13 Oddział Pulmonologii 2 

14 Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej 1 

15 Hol przy głównej rejestracji 1 

16 Hol przy poradniach 4 

17 Dział Informatyki 1 

  RAZEM: 33 
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e) Utworzenie schematu połączeń w głównym punkcie dystrybucyjnym wedle 

poniŜszych załoŜeń: 

(1) W szafie zostaną zamontowane 2 przełączniki światłowodowe 24-portowe 

modułowe 10GbE zestakowane ze sobą, 

(2) W kaŜdym przełączniku będą uŜywane moduły SFP do połączeń  

z serwerami oraz logiczną siecią światłowodową zamontowaną  

w budynku: 

(a) Po dwie sztuki na przełącznik modułów 10G SFP do komunikacji z półką 

serwerową, 

(b) Po dwanaście sztuk modułów 100BaseLX na przełącznik słuŜących do 

komunikacji z istniejąca siecią światłowodową, 

(c) Po dwa moduły 10Gb na przełącznik słuŜące do połączenia 

dodatkowego przełącznika zamontowanego w serwerowni, do którego 

będą podłączone obecne serwery oraz firewall. Pracujące w standardzie 

CX4. 

(3) W szafie zostanie zamontowany przełącznik miedziany 48-portowy 

posiadający 44 porty 10BASE-T/100Base-TX/1000Base-T oraz 2 porty 

10Gb pracujące w standardzie CX4. 

(4) Dwa urządzenia do zabezpieczenia sieci lokalnej pracujące w trybie Active-

Passive połączone z przełącznikiem  miedzianym 48 portowym. 

f)  Utworzenie schematu połączeń urządzeń w pośrednich punktach dystrybucyjnych 

wedle specyfikacji montowanego w nich sprzętu: 

(1) Segment F1 – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Dział Informatyki, 

administracja) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -3 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 3 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(2) Segment F2 – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Poradnie Specjalistyczne, 

OAiIT,  Stacja Dializ) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt 
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(3) Segment F3 – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Poradnie Specjalistyczne, 

Oddział Dzienny Chemioterapii) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(4) Segment E – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Blok Operacyjny, Apteka,  Zakład Mikrobiologii) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(5) Segment G – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

Podstawowa Opieka Zdrowotna, PołoŜnicza Izba Przyjęć, Zakład 

Diagnostyki Obrazowej) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(6) Segment B – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Oddział Neurologiczny, 

Oddział Ginekologiczno-PołóŜniczy o.ginekologiczny, Oddział Chirurgii 

Ogólnej A, Oddział Chorób Wewnętrznych ) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(7) Segment C – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Oddział Okulistyczny, Oddział 

Otolaryngologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej B, Oddział Kadriologiczny ) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 
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(8) Segment D – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Oddział Pediatryczny, Oddział 

Ginekologiczno-PołoŜniczy (o.połoŜniczy), Oddział Neonatologiczny, Oddział 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Pulmonologii ) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(9) Segment A – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Pracownia Rezonansu 

Magnetycznego, Pracownia Audiologiczno-Nystagmograficzna, Pracownia 

OCT) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(10) Segment Pat – Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Zakład 

Patomorfologii, Spalarnia) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

(11) Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej) 

• Konwenter miniGBIC 1000BaseSX -1 szt. 

• Switch 48 port 1GB/sec – 1 szt.  

• UPS 750VA 

• Switch PoE 24 portowy - 1 szt. 

 

g) Wykonanie projektu tras instalacji nowych przyłączy kablowych w kategorii 5e  

z pomieszczeń określonych w tabeli punkcie 1, podpunkt d do pośrednich punktów 

dystrybucyjnych określonych w punkcie 1 podpunkt f, na podstawie rzutów 

stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. 

h) Wykonanie projektu instalacji nowych przyłączy (wlz-tów)  w serwerowni polega 

na: 

(1) sporządzeniu planów tras nowych ciągów kablowych, 
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(2) wyspecyfikowaniu połączeń do punktów zgodnie z załączonymi 

schematami,  

(3) połączeniu ich z istniejącą siecią tak by spełnić niezbędne warunki 

techniczne co do poziomu sygnału w sieci w oparciu o technologię uŜytą 

juŜ w Szpitalu, 

(4) zaplanowaniu głównych kanałów kablowych, aby znajdowały się  

w osobnych korytach odpowiednio dla przewodów elektrycznych  

i komputerowych,  

(5) wyprowadzeniu z podrozdzielni na terenie szpitala wewnętrznej linii 

zasilającej zalicznikowej dla potrzeb zasilania urządzeń serwerowni, 

(6) przebudowa – dostosowanie istniejącej podrozdzielni do nowych warunków 

pracy a w przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej jej 

przebudowa, 

(7) zabudowie  nowej rozdzielni dla potrzeb serwerowni , 

(8) wykonaniu bilansu mocy z uwzględnieniem rozbudowanych elementów 

sieci, 

(9)  sporządzeniu wykazu okablowania, części i elementów potrzebnych do 

realizacji projektu (zestawienie materiałów). 

2. Warunki techniczne. 

a) Cała instalacja sieci komputerowej ma spełniać warunki przewidziane dla kategorii 

5e oraz być wykonane w oparciu o przewody FTP. 

b) Cała instalacja elektryczna zasilająca sieć komputerową musi odpowiadać 

warunkom technicznym w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej oraz 

przeciwprzepięciowej i musi być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie polskimi 

normami. 

3. Realizacja inwestycji wg załoŜeń projektu polegać ma na: 

a) Ustaleniu połączeń między serwerami a macierzami wykorzystując standard 

magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która słuŜy do 

przesyłania danych przez sieć (Fibre Chanel) wykorzystującą prędkość 8Gb/sec. 

b) Połączeń macierzy dyskowych w systemie active-passive cluster wedle warunków 

technicznych producenta dostarczonego sprzętu.  

c) Połączenie obecnych serwerów i otrzymanych w ramach projektu do jednolitej 

sieci wraz z przypisaniem jej odpowiedniej adresacji uwzględniającej obecną 

adresację uŜywaną w szpitalu. 



 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
tel. (52) 395 65 00 
fax (52) 395 65 69 
e-mail: szpital@chojnice.pl  
 

Strona | 59 

d)  Połączenie serwerów do sieci teledacyjnej zakładającej 

� prędkość łącza na poziomie 10Gbit/sec 

� standard okablowania wedle kategorii 6A  ISO/IEC 11801 2002:2 

Obejmującą pasmo do częstotliwości 500 MHz 

e) Połączenie urządzeń do transmisji bezprzewodowej ze switchami zamontowanymi 

w szafach dystrybucyjnych wedle kategorii 5E dla szybkich sieci lokalnych, 

obejmuje pasmo wykorzystujące częstotliwości do 100 MHz. 

f) Zasilanie urządzeń bezpośrednio z switch’a wykorzystując standard Power over 

Ethernet wedle standardu IEEE 802.3af. Maksymalne natęŜenie prądu 400 mA. 

g) Dostosowanie komunikacji między punktami dystrybucji a serwerownią uŜywając 

obecnej infrastruktury światłowodowej.  

4. Uwagi. 

a) Zamawiający nie dysponuje elektroniczną wersją rzutów (wersja edytowalna dxf). 

Dokumentacje techniczne istniejącego okablowania strukturalnego  

w wersji papierowej znajdują się w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza 

w Chojnicach. 

b) Schematy poglądowe stanowią Załącznik nr 11 do SIWZ (pliki JPG). 

c) Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dostępną do wglądu dokumentacją oraz 

dokonał wizji lokalnej w budynku szpitala.  

d) Projekt będący przedmiotem zamówienia wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę. 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMATY POGLĄDOWE 

(PLIKI JPG DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO www.szpital.chojnice.pl) 
 


