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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nr sprawy: DZAP-380-21/12 

 

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie  

oraz 

Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

 

 

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.) 
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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 robót 

budowlanych. 

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): 

a) 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

b) 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

c) 45.31.43.20-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

d) 45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury kablowej 

e) 45.31.57.00-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

f) 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

g) 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe 

h) 32.42.10.00-0 Okablowanie sieciowe 

i) 32.42.80.00-9 Modernizacja sieci 

j) 72.70.00.00-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej 

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej, jej 

zabezpieczenie oraz utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w budynku 

Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. Zakres prac  

w ramach modernizacji obejmuje: 
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• Dostawę specjalistycznego wysokowydajnego sprzętu sieciowego, 

• MontaŜ dostarczonych urządzeń w punktach dystrybucyjnych oraz miejscach 

określonych szczegółowo w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 11A 

do SIWZ, 

• Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na potrzeby serwerowni, 

• Konfiguracja wszystkich urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

• Przeprowadzenie szczegółowych testów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych usług, 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Szczegóły wykonania wszystkich w/w prac oraz związanych z nimi prac budowlanych 

określone są w Załącznikach 10 i 11 do SIWZ, które stanowią: Załącznik nr 10 - 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 11A – Projekt budowlany, 

Załącznik nr 11B -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 11C 

– Przedmiar robót.  

UWAGA! 

Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się następujące elementy: 

1. Projekt budowlany 

a. Strona nr 15 – Zestawienie materiałów podstawowych.  Wyłącza się 

pozycję 20 – klimatyzator;  

b. Strona nr 15 – Zestawienie materiałów podstawowych.  Wyłącza się 

pozycję 21 – UPS 20KVA. 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

a. Strona 24 – Instalacja elektryczna. Wyłącza się punkt dotyczący opisu 

klimatyzatora; 

b. Strona 25-26 – UPS. Wyłącza się wszystkie zapisy dotyczące opisu 

parametrów technicznych UPS. 

3. Przedmiar robót 

a. Strona 3. Wyłącza się pozycję  33 – Skrzynki i rozdzielnice o masie do 

500kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoŜa przez zabetonowanie – 

UPS 20kVa online; 

b. Strona 3. Wyłącza się pozycję 34 – MontaŜ urządzenia zdalnej transmisji  

i monitoringu – zewnętrzny modem telefoniczny; 

c. Strona 4. Wyłącza się pozycje 54 – MontaŜ klimatyzatora o masie do 50 kg. 
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3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym  

w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko 

wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące robót: 

a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, 

przepisami bhp, ppoŜ., itp. 

b) Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej 

przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 

5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: 

a) UŜyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym  

i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną, fabrycznie 

nowe. 

b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na uŜyte 

materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. 

c) Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne demontowane urządzenia. 

6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 

a) W trakcie prowadzenia prac placówka Zamawiającego będzie funkcjonować 

w sposób normalny, realizacja przedmiotu zamówienia nie moŜe zakłócać 

toku pracy Zamawiającego i nie moŜe być uciąŜliwa dla jego pacjentów,  

b) Zamawiający będzie na bieŜąco przekazywał Wykonawcy poszczególne 

pomieszczenia, jednak ich przekazywanie będzie uzaleŜnione od moŜliwości 

zapewnienia pracownikom Zamawiającego pomieszczeń zastępczych. 

c) Wykonawca zobowiązany jest kaŜdorazowo (kaŜdego dnia) po zakończeniu 

pracy doprowadzić miejsce wykonywania pracy do stanu czystości, tak aby 

praca Zamawiającego odbywała się bez zakłóceń. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 
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b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami 

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.  

c) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana 

jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

d) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą 

przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

e) Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

f) Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa. 

8. MoŜliwość zatrudnienia podwykonawców: 

a) Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom 

b) Informacje na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia 

naleŜy zamieścić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

c) Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca, w przypadku 

zatrudnienia podwykonawców, przed podpisaniem umowy przedłoŜy 

Zamawiającemu umowę (projekt umowy) Wykonawcy ze wskazanym 

podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty. 

d) Zamawiający moŜe zgodnie z art. 6471 K.c. wnieść sprzeciw lub 

zastrzeŜenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

Niewniesienie zmian i zastrzeŜeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na jej 

zawarcie. 

9. Wymagania dotyczące gwarancji: 

a) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ w odniesieniu do 

poszczególnych części zamówienia, licząc od daty odbioru bez zastrzeŜeń 

całości zamówienia.  

b) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z naleŜytą 

starannością w terminach określonych w Załączniku nr 10 do SIWZ  

w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. 
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c) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co 

najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

d) Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi 

udzielanemu przez ich producentów oraz okresowi określonemu w tabeli 

parametrów kaŜdego urządzenia w załączniku nr 10 do SIWZ i liczone będą 

równieŜ od daty odbioru bez zastrzeŜeń całości zamówienia.  

e) Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres 

opisany powyŜej, a składające się na odbiór całości zamówienia – 36 m-cy 

od daty odbioru bez zastrzeŜeń całości zamówienia . 

f) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz  

z protokołami odbioru końcowego. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2012 r. 

 

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 5 lat kalendarzowych (przed upływem terminu składania ofert),  

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

1 robotę odpowiadającą swoim zakresem i złoŜonością przedmiotowi 

zamówienia, obejmującą wykonanie sieci komputerowej wraz z instalacją 

elektryczną i dostawą sprzętu, o wartości nie mniejszej niŜ 900.000,00 zł 

brutto z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Robota 

budowlana w zakresie okablowania strukturalnego ma odpowiadać swoim 

charakterem tj. pod względem zastosowanej technologii, wydajności, 

funkcjonalności zadaniu będącemu przedmiotem postępowania. 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponowania 

osobami, w tym co najmniej 1 osobą kadry technicznej, posiadającą 

doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie, niezbędne do realizacji robót objętych 

zamówieniem, tj. 1 osobą na stanowisko kierownika budowy - kierownika 

robót elektrycznych, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w kierowaniu robotami branŜy elektrycznej oraz uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych lub odpowiadające im odpowiadające im waŜne 

uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.  

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. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

Warunek ten będzie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 

900.000,00 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. 
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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 6 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,  

a 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 otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

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, 
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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 

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 
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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 oferty, na 

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) Zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku 

VAT i kwota brutto. 
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d) Zmiany 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) Zmiany osób funkcyjnych realizujących zamówienie w sytuacji zaistnienia 

przypadków i zdarzeń losowych np. cięŜka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze 

nowa osoba funkcyjna spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niŜ, wskazana 

na etapie postępowania, zastąpiona osoba. 

f) Zmiany 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, itp. 

g) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy 

(adresu). 

h) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 

proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 

i) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. Dopuszcza 

się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub 

lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

j) Zmiany producenta urządzeń lub wyposaŜenia. 

k) Zmiany wymiarów, połoŜenia lub wysokości części robót budowlanych. 

l) Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych.  

m) Zmiany dokumentacji projektowej z uwagi na ewentualne jej błędy. 

n) Zmiany podwykonawcy pod warunkiem wyraŜenia zgody przez Zamawiającego. 

o) Obiektywnej konieczności zmiany umowy innego rodzaju niŜ wymienione  

w punktach a) – n), pod warunkiem, Ŝe zmiana nie będzie ingerować w treść 

przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia. 
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p) Wszystkie powyŜsze postanowienia opisane stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

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. 

q) JeŜeli zmiany, o których mowa powyŜej wymagają zmiany dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 

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 ofertowy, tabelę cenową 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 i 6 do niniejszej SIWZ]. 
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6. wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

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

odpowiadających swoim zakresem i złoŜonością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania [załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ]. 

7. Dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane roboty, 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 realizację zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji 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 8 do niniejszej SIWZ]. 

9. Oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 

wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji [załącznik nr 9 do niniejszej 

SIWZ]. 

10. Formularz dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia [Załącznik nr 10 do 

niniejszej SIWZ]. 

11. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

12. Kosztorys ofertowy (uproszczony) z cenami jednostkowymi i wartością robót 

stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

przygotował kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar robót. Wyceny prac 

naleŜy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii  

i materiałów lub technologii i materiałów równowaŜnych, gwarantujących ten sam 

efekt uŜytkowy, techniczny oraz identyczna trwałość i bezpieczeństwo uŜytkowania. 

 

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 
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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 

Eugeniusz Jaszewski 
- w sprawach merytorycznych 

tel. (52) 39-56-829 

tel. 797-028-960 

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

faks (52) 39-56-505 

 

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.  
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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 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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. 
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XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium  

w wysokości 22.000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium wnoszone moŜe być w jednej lub kilku następujących formach: 

� pieniądzu przelewem na konto zakładu: 

Bank BPH S.A. O/Chojnice nr rachunku: 97 1060 0076 0000 3310 0015 

9314 

z zaznaczeniem: 

 „Wadium w przetargu na modernizację istniejącej infrastruktury sieciowej 

i jej zabezpieczenie oraz utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej” 

� poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym  

� gwarancjach bankowych 

� gwarancjach ubezpieczeniowych 

� poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.). 

4. Wadium wniesione w formie innej niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć w formie oryginału,  

w osobnym opakowaniu (z opisem wadium i określeniem przedmiotu postępowania). 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń z treści 

przedmiotowego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iŜ słuŜy on pokryciu 

roszczeń Zamawiającego, o jakich mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na 

pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium następuje 

jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŜeń. 

7. Zwrot wadium: 

a. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 

� wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub 

uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, z zastrzeŜeniem pkt. XIII.7.b), 

� wykonawcy którego oferta została wybrana – po zawarciu umowy, 
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� na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

b. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŜył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub 

pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, iŜ wynika to z przyczyn nie leŜących po 

jego stronie. 

c. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca, 

którego oferta została wybrana:  

� odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

� zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

wykonawcy. 

 

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 11 czerwca 2012 r. godz. 10.00 

 

XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOśONYCH OFERT 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 

11 czerwca 2012 r. godz. 11.00 

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

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice (parter, p.130 lub 131). 

 

XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

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

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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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 % 

 

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. 
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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, tabelę cenową oraz wzór umowy [wg 

załączników nr 4, 5, 6 do SIWZ] 

b) dokumenty   i   oświadczenia   potwierdzające   spełnianie   przez   Wykonawców   

warunków   udziału w postępowaniu [załączniki nr 1-3 oraz 7-10 do SIWZ] 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

- 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.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 27-28 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. 29 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. 30-32 SIWZ. 

Załącznik nr 4  (formularz ofertowy) – str. 33-34 SIWZ. 

Załącznik nr 5  (tabela cenowa) – str. 35-36 SIWZ 

Załącznik nr 6  (wzór umowy) – str. 37-52 SIWZ. 

Załącznik nr 7  (wykaz robót) – str. 53 SIWZ. 

Załącznik nr 8  (wykaz osób) – str. 54 SIWZ. 

Załącznik nr 9  (oświadczenie wykonawcy) – str. 55 SIWZ. 

Załącznik nr 10  (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – 56-82 SIWZ. 

Załącznik nr 11  (dokumentacja projektowa, w tym Załącznik nr 11 A – projekt  

budowlany, Załącznik nr 11B – STWiOR, Załącznik nr 11C – 

przedmiar robót) – str. 83 [tytułowa] oraz osobne pliki PDF –  

w sumie 108 stron. 

Załącznik nr 12  (wzory załączników do przyszłej umowy) – str. 84-88 SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 | 27 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

……………………………………………… 

            MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie  

oraz 

Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej  

 

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. 



 

 
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 | 28 

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

z wszelkimi zmianami powstałymi w trakcie postępowania. 

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.: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie  

oraz 

Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

 

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.: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie  

oraz 

Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

 

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, 



 

 
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 | 32 

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.: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie  

oraz 

Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej  

 

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 całości przedmiotu zamówienia 

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

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

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

(słownie: 

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

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  

Tabela cenowa 

 
Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz 

Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 
 

Lp. Element robót 
Jednostka 
miary 

Wartość 
netto  
[zł PLN]  

Wartość 
podatku 
VAT (__ %) 

Cena brutto 
[zł PLN] 

A B C E F G 

I 
ZADANIE I Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej oraz jej 
zabezpieczenie 

1. SIEĆ PRZEWODOWA     

1.1. 

Dostawa przełączników 
centralnych 1G 
światłowodowych w  stosie - 2 
szt. wraz z modułami i 
okablowaniem połączeń 
lokalnych 

    

1.2. 

Dostawa przełącznika 
centralnego 1G miedzianego 
w stosie – 1 szt. wraz z 
modułami i okablowaniem 
połączeń lokalnych 

    

1.3. 

Dostawa przełączników do 
lokalnych punktów 
dystrybucyjnych wraz 
modułami – 13 szt.  

    

1.4. 
Dostawa przełączników PoE 
do lokalnych punktów 
dystrybucyjnych – 11 szt. 

    

1.5. 
Dostawa zasilaczy awaryjnych 
wraz z systemem 
monitorowania – 11 szt. 

    

1.6. 
Dostawa oprogramowania do 
zarządzania elementami sieci 

    

1.7. 

Dostawa wysokowydajnego 
urządzenia firewall 
pracującego jako 
master/slave z dodatkowymi 
przedłuŜonymi pięcioletnimi 
subskrypcjami i serwisami – 
2szt 

    

1.8. 

Dostawa urządzenia 
analizującego pracę firewalla z 
przedłuŜonym pięcioletnim 
serwisem – 1 szt 
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1.9. 

Zestawienie połączeń 
pomiędzy urządzeniami w 
głównym punkcie 
dystrybucyjnym (GPD) 
zgodnie z załączonym 
projektem budowlanym 

    

1.10. 

Zestawienie połączeń 
pomiędzy urządzeniami w 11 
pośrednich punktach 
dystrybucyjnych (PPD) 
znajdujących się  w budynku 
szpitala 

    

1.11. 
Wykonanie niezbędnych prób i 
pomiarów 

    

1.12. 
Prace projektowe, 
instalacyjne, konfiguracja     

2. SIEĆ ELEKTRYCZNA     

2.1. 
Linie kablowe, instalacja 
gniazd i oświetlenia     

2.2. 
Dostawa i montaŜ rozdzielni 
RS     

II ZADANIE 2 Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

1. SIEĆ BEZPRZEWODOWA     

1.1. 

Dostawa bezprzewodowych 
punktów dostępowych oraz 
ich montaŜ w miejscach 
określonych w załączonym 
projekcie budowlanym 

    

1.2. 

MontaŜ okablowania 
strukturalnego zasilającego 
bezprzewodowe punkty 
dostępowe zgodnie z 
załączonym projektem 
budowlanym 

    

1.3. 
Wykonanie niezbędnych prób i 
pomiarów 

    

1.4. 
Prace projektowe, 
instalacyjne, konfiguracja     

RAZEM  X    

 

 

……………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

…………………………………………………… 

PIECZĄTKA I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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Załącznik Nr 6 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.: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz 

utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej realizowanego w ramach projektu 

„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 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz 

utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej” określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia jako przedmiot zamówienia zwane dalej 

przedmiotem umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej, jej 

zabezpieczenie oraz utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w budynku Szpitala 

Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. Zakres prac  

w ramach modernizacji obejmuje: 

• Dostawę specjalistycznego wysokowydajnego sprzętu sieciowego, 

• MontaŜ dostarczonych urządzeń w punktach dystrybucyjnych oraz miejscach 

określonych szczegółowo w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 11A 

do SIWZ, 

• Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na potrzeby serwerowni, 

• Konfiguracja wszystkich urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

• Przeprowadzenie szczegółowych testów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych usług, 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Szczegóły wykonania wszystkich w/w prac oraz związanych z nimi prac budowlanych 

określone są w Załącznikach 10 i 11 do SIWZ, które stanowią: Załącznik nr 10 - 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 11A – Projekt budowlany, 

Załącznik nr 11B -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 11C 

– Przedmiar robót.  

Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłączone są następujące elementy: 

1. Projekt budowlany 

a. Strona nr 15 – Zestawienie materiałów podstawowych.  Wyłącza się 

pozycje 20 – klimatyzator; 

b.  Strona nr 15 – Zestawienie materiałów podstawowych.  Wyłącza się 

pozycje 21 – UPS 20KVA. 
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2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

a. Strona 24 – Instalacja elektryczna. Wyłącza się punkt dotyczący opisu 

klimatyzatora; 

b. Strona 25-26 – UPS. Wyłącza się wszystkie zapisy dotyczące opisu 

parametrów technicznych UPS. 

3. Przedmiar robót 

a. Strona 3. Wyłącza się pozycję  33 – Skrzynki i rozdzielnice o masie do 

500kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoŜa przez zabetonowanie – 

UPS 20kVa online; 

b. Strona 3. Wyłącza się pozycję 34 – MontaŜ urządzenia zdalnej 

transmisji i monitoringu – zewnętrzny modem telefoniczny; 

c. Strona 4. Wyłącza się pozycje 54 – MontaŜ klimatyzatora o masie do 50 

kg. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres robót budowlanych określony w niniejszym 

paragrafie nie budzi wątpliwości. 

4. Roboty będą odbywały się w obiekcie czynnym przy zachowaniu jego funkcjonalności  

i braku kolizji w drogach komunikacyjnych przez cały okres wykonywania robót. 

 

§2 

1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletną 

dokumentację projektowo-techniczną dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 1 stanowi własność Zamawiającego  

i nie moŜe być udostępniona osobom trzecim bez jego zgody. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy teren wykonywania 

prac na podstawie protokołu przekazania. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

3) warunkami wynikającymi z zapisów specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
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4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa 

budowlanego, 

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm, aprobat technicznych 

lub certyfikatów, 

6) zasadami sztuki budowlanej, rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi 

zwyczajami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego  

o zauwaŜonych wadach dokumentacji projektowej i opisowej nie później niŜ  

w terminie 1 dnia od chwili ujawnienia wady. 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy. Wykonawca odpowiada zarówno względem zamawiającego jak i osób trzecich 

za wszelkie wyrządzone szkody w związku z realizacją umowy. 

 

§ 5* 

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, 

bez korzystania z usług podwykonawców. 

§ 5* 

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 

następujących Podwykonawców: 

1) …………………………………………………w zakresie …………………………………..…………… 

2) …………………………………………………w zakresie ……………………………………………….. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty instalacyjne z Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. 

4. JeŜeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie na 

jego rzecz przez Wykonawcę naleŜności za realizację powierzanego mu do wykonania 

zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu. 
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6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od 

Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,  

o którym mowa w § 8. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

8. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności 

dla Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 

podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

równoczesnego przedłoŜenia oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz 

przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im naleŜności za wykonanie robót 

budowlanych w zakresie objętym daną fakturą Wykonawcy. Brak takiego 

oświadczenia któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do 

wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w części przysługującej 

Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłoŜył, do czasu 

przedłoŜenia tego oświadczenia. 

*Wybrać właściwą opcję § 5 

 

§ 6 

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uŜyje własnych materiałów, maszyn  

i urządzeń. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały 

nowe, najwyŜszej jakości, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

w rozumieniu prawa budowlanego. 

3. Na wbudowywane własne materiały oraz własne montowane urządzenia Wykonawca 

obowiązany jest posiadać deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, aprobatą 

techniczną lub certyfikatem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały i urządzenia zgodne  

z dokumentacją projektową i dokumentami wymienionym w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 
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§ 7 

Wszelkie prace będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie do 

31 sierpnia 2012 roku. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren wykonywania prac oraz 

strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na tym terenie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zorganizowanie procesu wykonywania robót  

z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się umoŜliwić Zamawiającemu w kaŜdym czasie 

przeprowadzenie kontroli terenu wykonywania robót, stosowanych w ich toku 

wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy (w tym dziennik budowy) przez 

okres prowadzenia robót, którą po zakończeniu robót przekaŜe Zamawiającemu 

(dokumenty do odbioru końcowego). 

5. Protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, oświadczenia 

dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, inne niezbędne 

dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 

kopie faktur materiałów dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

przedłoŜy na Ŝyczenie zamawiającego w kaŜdym czasie realizacji umowy oraz po 

zakończeniu całości robót celem dokonania odbioru końcowego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń 

instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji BHP. 

7. Wykonawca powinien utrzymywać teren wykonywania robót w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze 

i materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego wywozu materiału pochodzącego  

z rozbiórki na własny koszt. Zabrania się usuwania ewentualnych zanieczyszczeń 

budowlanych, resztek zapraw murarskich, farb itp. poprzez wylewania ich do 

studzienek ściekowych, umywalek itp. 

9. Po wykonaniu prac pomieszczenia naleŜy doprowadzić do stanu nie gorszego niŜ 

przed rozpoczęciem robót. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu wykonywania robót, demontaŜu  

i usunięcia sprzętu budowlanego, a takŜe wszelkich prowizorycznych obiektów 

wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz  

w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest współpracować z innymi 

wykonawcami realizującymi inne prace na terenie wykonywania robót, udostępnić im 

front robót i zaplecze. Sposób prowadzenia robót wykonawcy uzgodnią pomiędzy 

sobą w zaleŜności od zakresu ewentualnych prac. 

12. W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek prac Wykonawcy, jest on zobowiązany 

do ich naprawy lub w przypadku uszkodzeń urządzeń do ich wymiany. 

13. JeŜeli powstała szkoda uniemoŜliwi prawidłowe funkcjonowanie którejś z komórek 

szpitalnych, musi ona zostać usunięta przez Wykonawcę w ciągu 2 godzin. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do prac objętych umową personel wskazany 

przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmianę w terminie 3 dni od 

daty przedłoŜenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu nie później niŜ 3 dni przed planowanym skierowaniem 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 

z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający nie zaakceptuje zmiany 

w sposób określony w ust. 2, mimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

warunków akceptacji. 
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4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą sytuacji, w której skierowanie osób innych niŜ 

wskazane w ofercie wynika ze zdarzenia losowego, którego nie moŜna było wcześniej 

przewidzieć. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć Zamawiającemu 

informacje o zmianie w dniu zmiany, a Zamawiający niezwłocznie ja zaakceptuje, 

jeŜeli skierowana osoba będzie spełniała warunki wymienione w SIWZ. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego innych osób niŜ wskazane w Ofercie 

Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, które moŜe zostać dokonane w terminie 

30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

§ 10 

1. Obowiązki kierownika budowy pełnił będzie ………………………………………………….………………. 

posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………….. tel. ………………………….. 

Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). 

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

zgodnie z postanowieniami § 9. 

4. Ze strony Zamawiającego do współdziałania w zakresie projektowania i spraw 

realizacyjnych, a takŜe do podpisywania protokołów odbioru elementów robót oraz 

rozliczeń wyznacza się …………………………………………………………………………………………………… 

§ 11 

1. Zakończenie realizacji niniejszej umowy nastąpi po odbiorze końcowym, którego 

warunkiem jest bezusterkowe wykonanie całości przedmiotu umowy. Odbiór końcowy 

dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy na podstawie sporządzonego przez wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego naleŜy skompletowanie  

i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentacji powykonawczej 

wykonania sieci okablowania komputerowego i instalacji elektrycznej, pomiarów 

okablowania komputerowego i pomiarów instalacji elektrycznej, dokumentów 

gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia, dopuszczeń, 

aprobat, certyfikatów, uzgodnień, oświadczenia kierownika budowy o zgodności 
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wykonania przedmiotu umowy z projektem oraz wszelkich innych dokumentów 

wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych 

mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy. Dokumentacja 

powykonawcza ma uwzględniać faktyczny stan realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest 

zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał 

przedmiot odbioru. 

4. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający moŜe: 

a) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej – jeŜeli wady nie 

uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi – jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 1), nowy termin osiągnięcia gotowości 

przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 3. 

6. JeŜeli odbiór zostanie dokonany po pierwszym zgłoszeniu gotowości do odbioru, 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego  

z umowy od daty gotowości do odbioru. 

7. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim 

uczestniczą, 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę  

i przekazanych Zamawiającemu, 
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5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazana 

dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu 

umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniŜenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

8. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się 

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

9. W przypadku gdy Zamawiający, pomimo prawidłowego zawiadomienia ze strony 

Wykonawcy, nie przystąpi do dokonania odbiorów robót, Wykonawca będzie mógł 

dokonać tych odbiorów przy udziale niezaleŜnych rzeczoznawców budowlanych 

posiadających uprawnienia we wszystkich specjalnościach niezbędnych do dokonania 

odbiorów. 

 

§ 12 

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 modernizację istniejącej infrastruktury sieciowej i 

jej zabezpieczenie oraz utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

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 §1 niniejszej umowy. 
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4. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

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

z SIWZ. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek. 

7. NaleŜność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy zostanie opłacona przez 

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

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

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

o którym mowa w ust. 6. 

9. Strony uzgadniają, Ŝe w przypadku kiedy dostarczona zostanie Zamawiającemu 

faktura bez protokołu odbioru oraz faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami Zamawiający ma prawo zwrócić ja Wykonawcy bez prawa do zapłaty do 

czasu usunięcia wszystkich błędów i uzupełnienia braków. 

10. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciąŜają 

wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

przez Wykonawcę. 

11. JeŜeli przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawców do faktur 

wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności dla 

podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawa 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

równoczesnego przedłoŜenia oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz 

przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im naleŜności za wykonanie robót 

budowlanych w zakresie objętym daną fakturą Wykonawcy. Brak takiego  

oświadczenia któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do 

wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w części przysługującej 

Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłoŜył, do czasu 

przedłoŜenia tego oświadczenia. 

12. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

1) gwarancji na  całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ w odniesieniu do poszczególnych 
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części zamówienia, licząc od daty odbioru bez zastrzeŜeń całości 

zamówienia.  

2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z naleŜytą starannością 

w terminach określonych w Załączniku nr 10 do SIWZ w odniesieniu do 

poszczególnych części zamówienia. 

3. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców musza odpowiadać co najmniej 

okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

4. Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi 

udzielanemu przez ich producentów oraz okresowi określonemu w tabeli parametrów 

kaŜdego urządzenia w załączniku nr 10 do SIWZ i liczone będą równieŜ od daty 

odbioru bez zastrzeŜeń całości zamówienia. 

5. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany 

powyŜej, a składające się na odbiór całości zamówienia – 36 m-cy od daty odbioru 

bez zastrzeŜeń całości zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru dokumenty 

gwarancyjne lub zobowiązanie pisemne producenta do udzielenia gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia lub jego zakres na standardowych warunkach. 

7. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad. Wykonawca usunie wady niezwłocznie, jednakŜe nie 

później niŜ w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

chyba, Ŝe strony umówią się inaczej. Wyjątkiem są przypadki określone w tabeli 

parametrów technicznych danego urządzenia w załączniku nr 10 do SIWZ. 

10. JeŜeli wada nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 9 Zamawiający zleci 

wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt szkód wywołanych 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Sposób usunięcia wad uzgadniają obie 

strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej. Do usunięcia szkód 

wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów co najmniej o parametrach materiałów 

zastosowanych do uszkodzonego przedmiotu. 

 

 



 

 
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 | 49 

12. Zamawiający moŜe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 14 

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 § 12 ust. 1 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 § 12 ust. 1 umowy. 

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 § 12 ust. 1 umowy 

za kaŜdy dzień opóźnienia. 

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

o których mowa w ust. 4, wyznaczając kaŜdorazowo termin wykonania,  

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 §14 ust. 1-3 z kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. 

 

§ 15 

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. 
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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: 

1) nie przestąpienie Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub 

przerwanie realizacji przedmiotu umowy, mimo dwukrotnego wezwania 

Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

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, 

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.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

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

protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania prac sporządzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 16 

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: 

1) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniŜenia ceny 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
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2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

3) Zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota 

podatku VAT i kwota brutto. 

4) Zmiany 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. 

5) Zmiany osób funkcyjnych realizujących zamówienie w sytuacji zaistnienia 

przypadków i zdarzeń losowych np. cięŜka choroba. Wykonawca musi 

wykazać, ze nowa osoba funkcyjna spełniania warunki w zakresie nie 

mniejszym niŜ, wskazana na etapie postępowania, zastąpiona osoba. 

6) Zmiany 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, itp. 

7) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy 

(adresu). 

8) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 

proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 

9) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,  

a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

10) Zmiany producenta urządzeń lub wyposaŜenia. 

11) Zmiany wymiarów, połoŜenia lub wysokości części robót budowlanych. 

12) Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych.  



 

 
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 | 52 

13) Zmiany dokumentacji projektowej z uwagi na ewentualne jej błędy. 

14) Zmiany podwykonawcy pod warunkiem wyraŜenia zgody przez 

Zamawiającego. 

15) Obiektywnej konieczności zmiany umowy innego rodzaju niŜ wymienione  

w punktach 1) – 14), pod warunkiem, Ŝe zmiana nie będzie ingerować  

w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia. 

16) Wszystkie powyŜsze postanowienia opisane stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do 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. 

17) JeŜeli zmiany, o których mowa powyŜej wymagają zmiany dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne 

rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego  

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 

§17 

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. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z późn. zm.), Ustawy Prawo 

budowlane 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

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

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
 
Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty odpowiadającej 
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,  
Nazwa, adres 
zleceniodawcy 

Data 
rozpoczęcia 

robót 

Data 
zakończenia 

robót 

Wartość 
robót 

1 2 3 4 5 6 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4. 
 
 
 

  
 

 

                 
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane 
naleŜycie.  
W wykazie naleŜy wymienić tylko te roboty, 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 8 do SIWZ 

 

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

 
WYKAZ OSÓB 

 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. Modernizacja 

istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz utworzenie 

bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

 

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 9 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. 

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz 

utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 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 10 do SIWZ 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE 1.  

Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie 

A. Zakres prac 
1. Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnym okablowaniem  

i oprogramowaniem oraz jego montaŜ w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) 

oraz pośrednich punktach dystrybucyjnych (PPD) zgodnie z załączonym projektem 

budowlanym 

2. Zestawienie połączeń pomiędzy urządzeniami w głównym punkcie dystrybucyjnym 

(GPD) zgodnie z załączonym projektem budowlanym 

3. Modernizacja zasilania serwerowni na obecne i przyszłe potrzeby zgodnie  

z załączonym projektem budowlanym 

4. Zestawienie połączeń pomiędzy urządzeniami w 11 pośrednich punktach 

dystrybucyjnych (PPD) znajdujących się  w budynku szpitala 

5. Konfiguracja urządzeń 

6. Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

B. Parametry techniczne 

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Przełączniki centralne 1G światłowodowe w  stosie - 2 sztuki 

1 
MoŜliwość zasilania przełącznika dwoma zasilaczami prądu zmiennego 
220V, Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania – zasilacze powinny 
pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco 

 

2 

Minimum 24 porty SFP Gigabit (Sloty SFP muszą umoŜliwiać instalację 
modułów światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s). W 
kaŜdym z przełączników po 12 portów SFP obsadzonych wkładkami 
1000BaseSX , wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta 
co przełącznik. 

 

3 
Minimum 8 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, porty te 
mogą być współdzielone z portami SFP 
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4 
Minimum 2 porty 10Gb obsadzone modułem pracującym w standardzie 
CX4, wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta co 
przełącznik 

 

5 
Minimum 2 porty 10Gb SFP+, obsadzone wkładkami 10GBaseSR tego 
samego producenta co przełącznik 

 

6 Kable połączeń lokalnych CX4 o długości 0,5m - 2 szt  
7 Kable połączeń lokalnych CX4 o długości 1m - 1 szt  
8 Kable krosowe światłowodowe MM 62,5/125 ST-LC 2m OM3 - 11 szt  
9 Kable krosowe światłowodowe MM 62,5/125 SC-LC 2m OM3 - 11 szt  
10 Przepustowość: minimum 144Gb/s  
11 Wydajność: minimum 107,2 Mp/s  
12 Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI  

13 
MoŜliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w 
ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden 
adres IP 

 

14 
MoŜliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, 
urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie) 

 

15                               
Stackowanie z wykorzystaniem portów 10G zarówno CX4 jak i 
światłowodowych. 

 

16 
MoŜliwość agregowania portów stackujących - 4 porty 10Gb uŜyte do 
stworzenia stosu przełączników 

 

17 
MoŜliwość realizacji link aggregation w ramach róŜnych przełączników 
będących w stosie  

 

18 Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji  
19 Obsługa ramek Jumbo  

20 

Obsługa ruchu Multicast: 
IGMP Snooping v1/v2/v3 
MLD Snooping v1/v2 
IGMP v1/v2/v3  
MLD v1/v2 
MVR 
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP 
MSDP,MSDP dla IPv6 
MBGP, MBGP dla IPv6   

 

21 
Wsparcie funkcjonalności IGMP Fast Leave dla clienta w wersji v2 lub 
wyŜszej  

 

22 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (minimum 32 instancje) 
Loop Detection 
Smart Link lub równowaŜny 
Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub równowaŜny 
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
IP Fast Reroute (FRR) lub równowaŜny 
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23 In-Service Software Upgrade (ISSU)  

24 
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN, wsparcie dla 
protokołu GVRP 

 

25 Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ  

26 
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – kaŜdy port powinien posiadać 
moŜliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu 
sieci VLAN nie-taggowanych   

 

27 
MoŜliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie 
(Voice VLAN) 

 

28 MoŜliwość automatycznej priorytetyzacji ruchu VoIP  
29 Funkcja Multicast VLAN  

30 
Wsparcie dla minimum 8 równowaŜnych ścieŜek routingu ECMP (Equal 
Cost Multi Path) 

 

31 
Funkcja Root Guard umoŜliwiająca ochronę sieci przed 
wprowadzeniem do sieci urządzenia, które moŜe przejąć rolę 
przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree 

 

32 
BPDU Guard – funkcja umoŜliwiająca wyłączenie portów Fast Start w 
momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu 
przeciwdziałania pętlom  

 

33 Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP)  
34 Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+)  

35 
Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP Tracker, DHCP client oraz DHCP 
Snooping 

 

36 
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI: 
wejściowe min. 3000 reguł, wyjście 400 reguł 

 

37 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania 
wydajności urządzenia 

 

38 
MoŜliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, 
działających w określonych odcinkach czasu) 

 

39 Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie  
40 sFlow  

41 
MoŜliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); 
Weighted Round Robin (WRR), Weighted Fair Queuing WFQ, weighted 
random early discard (WRED), WRR + SP 

 

42 
MoŜliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz moŜliwość 
ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 
64 kb/s 

 

43 MoŜliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p  

44 
Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port 
mirroring 

 

45 
Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy 
pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny 
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port 

46 

Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze 
standardem IEEE 802.1x: 
• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, 
CHAP, PEAP, EAP-TLS 
• MoŜliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas 
logowania IEEE 802.1x 
• MoŜliwość uwierzytelniania wielu uŜytkowników na jednym porcie 
• MoŜliwość obsługi wielu domen, z których kaŜda moŜe być 
przypisana do własnego serwera RADIUS 
• Przypisanie profilu QoS dla uŜytkownika lub grupy uŜytkowników 

 

47 
LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED i 
LLDP-CDP 

 

48 
MoŜliwość stworzenia lokalnej bazy uŜytkowników dla autoryzacji IEEE 
802.1x oraz MAC 

 

49 TACACS+ i RADIUS Network Login  
50 RADIUS Accounting  

51 
MoŜliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze 
RADIUS 

 

52 
Minimum 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, moŜliwość 
zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień 

 

53 
Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, 
http i https 

 

54 Syslog  
55 NTPv3  

56 
MoŜliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na 
przełączniku 

 

57 
MoŜliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na 
przełączniku, moŜliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w 
postaci tekstowej do stacji roboczej 

 

58 Restricted Directed Broadcast (RFC 2644)   

59 
RFC 2474 DSCP Diffserv L3/L4 by IP source / dest, tcp/udp port, 
protocol 

 

60 RSPAN – Remote Switched Port ANalyzer  

61 
Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated 
port, private edge port, isolated VLAN) lub równowaŜnego 

 

62 Management VLAN  
63 DLDP -  Device Link Detection Protocol  

64 

Wsparcie dla IPv6: 
zarządzenie przełącznikiem  
pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, syslogv6, FTPv6, SNMPv6 
DHCPv6 
RADIUS dla IPv6 
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65 Kontrola ruchu broadcast, multicast i nieznanego unicast  

66 

DoŜywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i dostarczenie 
sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu 
Roboczym /w ciągu 8 godzin. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w 
trybie  24x7 

 

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Przełącznik centralny 1G miedziany w stosie - 1 szt 

1 
 

Minimum 44 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, min. 4 
dodatkowe porty combo 10/100/1000 lub SFP Gigabit 
Minimum 2 porty 10Gb obsadzone modułem pracującym w standardzie 
CX4. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta co 
przełącznik 
MoŜliwość rozbudowy o dodatkowe 2 porty SFP+, CX4, SFP 

  

2 
Sloty SFP muszą umoŜliwiać instalację modułów światłowodowych 
zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s 

  

3 
Przełącznik musi mieć moŜliwość podłączenia redundantnego 
zasilacza, dopuszcza się uŜycie zasilacza zewnętrznego. 

  

4 Przepustowość: min. 192Gb/s   
5 Wydajność: min. 142,9 Mp/s   
6 Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI   

7 
MoŜliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w 
ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden 
adres IP 

  

8 

MoŜliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, 
urządzenia połaczone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie). 
Przełącznik musi umoŜliwiać stworzenie stosu z oferowanymi 
przełącznikami światłowodowymi. 

  

9 
MoŜliwość agregowania portów stackujących - 4 porty 10Gb uŜyte do 
stworzenia stosu przełączników 

  

10 
Stackowanie z wykorzystaniem portów 10G zarówno CX4 jak i 
światłowodowych 

  

11 
MoŜliwość realizacji link aggregation w ramach róŜnych przełączników 
będących w stosie  

  

12 Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji   
13 Obsługa ramek Jumbo   

14 

Obsługa ruchu Multicast: 
IGMP Snooping v1/v2/v3 
MLD Snooping v1/v2 
IGMP v1/v2/v3  
MLD v1/v2 
MVR 
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP 
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MSDP,MSDP dla IPv6 
MBGP, MBGP dla IPv6   

15 
Wsparcie funkcjonalności IGMP Fast Leave dla clienta w wersji v2 lub 
wyŜszej  

  

16 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (minimum 32 instancje) 
Loop Detection 
Smart Link lub równowaŜny 
Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub równowaŜny 
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
IP Fast Reroute (FRR) lub równowaŜny 

  

17 In-Service Software Upgrade (ISSU)   

18 
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN, wsparcie dla 
protokołu GVRP 

  

19 Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ   

20 
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – kaŜdy port powinien posiadać 
moŜliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu 
sieci VLAN nie-taggowanych   

  

21 
MoŜliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie 
(Voice VLAN) 

  

22 MoŜliwość automatycznej priorytetyzacji ruchu VoIP   
23 Funkcja Multicast VLAN   

24 
Wsparcie dla minimum 8 równowaŜnych ścieŜek routingu ECMP (Equal 
Cost Multi Path) 

  

25 
Funkcja Root Guard umoŜliwiająca ochronę sieci przed 
wprowadzeniem do sieci urządzenia, które moŜe przejąć rolę 
przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree 

  

26 
BPDU Guard – funkcja umoŜliwiająca wyłączenie portów Fast Start w 
momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu 
przeciwdziałania pętlom  

  

27 Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP)   
28 Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+)   

29 
Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP Tracker, DHCP client oraz DHCP 
Snooping 

  

30 
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI: 
wejściowe min. 6000 reguł, wyjście 800 reguł 

  

31 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania 
wydajności urządzenia 

  

32 
MoŜliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, 
działających w określonych odcinkach czasu) 

  

33 Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie   
34 sFlow   
35 MoŜliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP);   
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Weighted Round Robin (WRR), Weighted Fair Queuing WFQ, weighted 
random early discard (WRED), WRR + SP 

36 
MoŜliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz moŜliwość 
ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 
64 kb/s 

  

37 MoŜliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p   

38 
Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port 
mirroring 

  

39 
Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy 
pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny 
port 

  

40 

Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze 
standardem IEEE 802.1x: 
• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, 
CHAP, PEAP, EAP-TLS 
• MoŜliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas 
logowania IEEE 802.1x 
• MoŜliwość uwierzytelniania wielu uŜytkowników na jednym porcie 
• MoŜliwość obsługi wielu domen, z których kaŜda moŜe być 
przypisana do własnego serwera RADIUS 
• Przypisanie profilu QoS dla uŜytkownika lub grupy uŜytkowników 

  

41 
LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED i 
LLDP-CDP 

  

42 
MoŜliwość stworzenia lokalnej bazy uŜytkowników dla autoryzacji IEEE 
802.1x oraz MAC 

  

43 TACACS+ i RADIUS Network Login   
44 RADIUS Accounting   

45 
MoŜliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze 
RADIUS 

  

46 
Minimum 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, moŜliwość 
zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień 

  

47 
Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, 
http i https 

  

48 Syslog   
49 NTPv3   

50 
MoŜliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na 
przełączniku 

  

51 
MoŜliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na 
przełączniku, moŜliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w 
postaci tekstowej do stacji roboczej 

  

52 Restricted Directed Broadcast (RFC 2644)    

53 
RFC 2474 DSCP Diffserv L3/L4 by IP source / dest, tcp/udp port, 
protocol 
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54 RSPAN – Remote Switched Port ANalyzer   

55 
Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated 
port, private edge port, isolated VLAN) lub równowaŜnego 

  

56 Management VLAN   
57 DLDP -  Device Link Detection Protocol   

58 

Wsparcie dla IPv6: 
zarządzenie przełącznikiem  
pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, syslogv6, FTPv6, SNMPv6 
DHCPv6 
RADIUS dla IPv6 

  

59 Kontrola ruchu broadcast, multicast i nieznanego unicast   

60 

DoŜywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i dostarczenie 
sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu 
Roboczym /w ciągu 8 godzin. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w 
trybie  24x7 

  

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Przełączniki w lokalnych punktach dystrybucyjnych – 13 szt 

1 

Minimum 44 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, minimum 4 
dodatkowe porty combo - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T i SFP 
Gigabit. Jeden port SFP obsadzony wkładką 1000BaseSX, wkładki 
muszą pochodzić od tego samego producenta co przełącznik 

  

2 Przepustowość:  minimum 96Gb/s   
3 Wydajność: min. 71,4 Mp/s   
4 Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji   

5 
MoŜliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w 
ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden 
adres IP 

  

6 Obsługa ramek Jumbo   
7 Obsługa routingu statycznego, minimum 32 wpisy   

8 

Obsługa ruchu Multicast: 
IGMP Snooping v1/v2/v3 
MLD Snooping v1/v2 
Obsługa minimum 1000 grup multicast 

  

9 

Wsparcie dla IPv6: 
zarządzenie przełącznikiem  
pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, syslogv6, FTPv6, SNMPv6 
DHCPv6 
RADIUS dla IPv6 

  

10 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol 
Smart Link lub równowaŜny 
Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub równowaŜny 
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11 Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN   
12 Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ   

13 
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – kaŜdy port powinien posiadać 
moŜliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu 
sieci VLAN nie-taggowanych   

  

14 
MoŜliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie 
(Voice VLAN) 

  

15 
Funkcja Root Guard umoŜliwiająca ochronę sieci przed 
wprowadzeniem do sieci urządzenia, które moŜe przejąć rolę 
przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree 

  

16 
BPDU Guard – funkcja umoŜliwiająca wyłączenie portów Fast Start w 
momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu 
przeciwdziałania pętlom  

  

17 Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection   
18 Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI   

19 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania 
wydajności urządzenia 

  

20 
MoŜliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, 
działających w określonych odcinkach czasu) 

  

21 Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie   
22 MoŜliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p   

23 
MoŜliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); 
Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP 

  

24 
MoŜliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz moŜliwość 
ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 
64 kb/s 

  

25 sFlow   

26 
Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port 
mirroring 

  

27 
Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy 
pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny 
port 

  

28 

Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze 
standardem IEEE 802.1x: 
• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, 
CHAP, PEAP, EAP-TLS 
• MoŜliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas 
logowania IEEE 802.1x 
• MoŜliwość uwierzytelniania wielu uŜytkowników na jednym porcie 
• MoŜliwość obsługi wielu domen, z których kaŜda moŜe być 
przypisana do własnego serwera RADIUS 
• Przypisanie profilu QoS dla uŜytkownika lub grupy uŜytkowników 

  

29 LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED.   
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30 
MoŜliwość stworzenia lokalnej bazy uŜytkowników dla autoryzacji IEEE 
802.1x oraz MAC 

  

31 TACACS+ i RADIUS Network Login   
32 RADIUS Accounting   

33 
MoŜliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze 
RADIUS 

  

34 
Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, 
http i https 

  

35 Syslog   
36 NTPv3   

37 
MoŜliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na 
przełączniku 

  

38 
MoŜliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na 
przełączniku, moŜliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w 
postaci tekstowej do stacji roboczej 

  

39 Managemant VLAN   

40 
Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated 
port, private edge port, isolated VLAN) lub równowaŜnego 

  

41 DLDP -  Device Link Detection Protocol   
42 Kontrola ruchu broadcast   

43 

Do kaŜdego przełącznika dołączone okablowanie w postaci patchord 
kat 5e 10/100/1000Mbit Ethernet o długości 0,5m, wykonany w 100% 
z miedzi o parametrach określonych w STWiOR stanowiącym załącznik 
do SIWZ w ilości odpowiadającej ilości portów RJ-45 w przełączniku 

 

44 

DoŜywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i dostarczenie 
sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu 
Roboczym /w ciągu 8 godzin. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w 
trybie  24x7 

 

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Przełączniki PoE w lokalnych punktach dystrybucyjnych – 11 szt 

1 
Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX ze wsparciem dla 
standardu PoE (802.3af)   

2 Minimum 2 porty combo 10/100/1000BaseT / SFP Gigabit.   

3 Minimum 2 porty 10/100/1000BaseT (niezaleŜne od portów combo)   

4 Przepustowość:  minimum 12,8 Gb/s   

5 Wydajność: minimum 6,2 Mp/s   

6 Tablica adresów MAC o wielkości min. 8000 pozycji   

7 
Zarządzanie: CLI (port szeregowy RS-232C), HTTP, HTTPS, Telnet, 
SSHv2, SSHv6, Secure FTP, TFTP, SNMPv3, Syslog   

8 Warstwa przełączenia: 2   
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9 
Liczba obsługiwanych sieci VLAN: minimum 256 jednoczesnych sieci 
VLAN (802.1q) w tym wsparcie dla GVRP. Obsługa 4094 tagów VLAN   

10 

Obsługa protokołów: 
IEEE 802.1D MAC Bridges 
IEEE 802.1p Priority 
IEEE 802.1Q VLANs 
IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees 
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 
IEEE 802.3 Type 10BASE-T 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
IEEE 802.3af Power over Ethernet 
IEEE 802.3x Flow Control 
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
IEEE 802.1X Port Based Network Access Control 
RFC 768 UDP 
RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) 
RFC 792 ICMP 
RFC 793 TCP 
RFC 826 ARP 
RFC 854 TELNET 
RFC 868 Time Protocol 
RFC 951 BOOTP   

11 

RFC 1213 MIB II 
RFC 1493 Bridge MIB 
RFC 2021 RMONv2 MIB 
RFC 2613 SMON MIB 
RFC 2618 RADIUS Client MIB 
RFC 2620 RADIUS Accounting MIB 
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB 
RFC 2668 802.3 MAU MIB 
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB 
RFC 2737 Entity MIB (Version 2) 
RFC 2863 The Interfaces Group MIB 
RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP) 
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2) 
RFC 1542 BOOTP Extensions 
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 
RFC 2131 DHCP 
RFC 2474 Diffserv precedence, with 4 queues per port 
RFC 2475 DiffServ Architecture 
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) 
RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)   
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RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) 
and 9 (events) 
RFC 1492 TACACS+ 
RFC 2138 RADIUS Authentication 
RFC 2866 RADIUS Accounting 

12 Obsługa IP multicast, przynajmniej RFC 3376 IGMPv3 (host joins only)   

13 

Obsługa IPv6: 
RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery 
RFC 2460 IPv6 Specification 
RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only) 
RFC 3315 DHCPv6 (client only) 
RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture 
RFC 3596 DNS Extension for IPv6 
RFC 4419 Key Exchange for SSH 
RFC 4443 ICMPv6 
RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery 
RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration 
RFC 4251 SSHv6 Architecture 
RFC 4252 SSHv6 Authentication 
RFC 4253 SSHv6 Transport Layer 
RFC 4254 SSHv6 Connection 
RFC 4022 MIB for TCP 
RFC 4113 MIB for UDP 
RFC 4293 MIB for IP   

14 Ochrona procesora przed atakami typu DoS   

15 Zakres pracy od 0 do 50°C   

16 Łączenie w klaster złoŜony z minimum 16 urządzeń   

17 Funkcja Port Mirroring   

18 MoŜliwość autoryzacji komend poprzez serwer RADIUS   

19 
Lokacyjna dioda LED pozwalająca na fizyczne zlokalizowanie 
przełącznika (tryby pracy: ciągłe świecenie, miganie, wyłączona)   

20 Co najmniej dwa poziomy dostępu do urządzenia   

21 Funkcja Protected Ports lub równowaŜna   

22 
MoŜliwość ograniczenia dostępu do przełącznika dla określonych 
adresów MAC - dostęp tylko dla określonych adresów MAC i 
blokowanie określonych adresów MAC   

23 Funkcje: BPDU Port protection i STP Root Guard   

24 

Do kaŜdego przełącznika dołączone okablowanie w postaci patchord 
kat 5e 10/100/1000Mbit Ethernet o długości 0,5m, wykonany w 100% 
z miedzi o parametrach określonych w STWiOR stanowiącym załącznik 
do SIWZ w ilości odpowiadającej ilości portów RJ-45 w przełączniku  
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25 

DoŜywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i dostarczenie 
sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu 
Roboczym /w ciągu 8 godzin.  
Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie  24x7  

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 

Zasilacze awaryjne wraz systemem monitorowania – 11 szt 

1 Moc wyjściowa-500W / 750 VA   

2 Maksymalna moc, jaką moŜna skonfigurować-500W / 750 VA   

3 Napięcie wyjściowe-230V   

4 
Zniekształcenia napięcia wyjściowego-Mniej niŜ 5% przy pełnym 
obciąŜeniu   

5 
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)-57–63 Hz przy 
częstotliwości nominalnej 60 Hz   

6 Typ przebiegu-sinusoida   

7 Gniazda wyjściowe-(4) IEC 320 C13   

8 Nominalne napięcie wejściowe-230V   

9 Częstotliwość na wejściu-50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )   

10 Typ gniazda wejściowego-IEC-320 C14   

11 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym-160 - 286V   

12 
Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym-151 - 
302V   

13 Typ akumulatora-Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe   

14 Typowy czas pełnego ładowania akumulatora-3 godziny   

15 

Wykorzystanie energii/efektywność  
Load-Efficiency 
25%-92.9% 
50%-96.1% 
75%-97.2% 
100%-97.7%   

16 Port komunikacyjny -Gniazdo typu SmartSlot,USB, Szeregowy RJ-45   

17 Ilość interfejsów SmartSlot™-1   

18 Panel przedni -Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli   

19 
Alarm dźwiękowy -Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan 
wyczerpania baterii : ustawialne przez uŜytkownika opóźnienia   

20 Znamionowa energia przepięcia (w dŜulach)-459 DŜule   

21 
Filtracja-Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-
through : zero clamping response time : meets UL 1449   

22 
Cechy fizyczne-  
Maksymalna wysokość-89.00 mm   
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Maksymalna szerokość-432.00 mm 
Maksymalna głębokość-406.00 mm 
CięŜar netto-17,5 KG 
Kolor-czarne 
wysokość w szafie przemysłowej-2U 

23 Środowisko operacyjne-0 - 40 °C   

24 Wilgotność względna podczas pracy-0 - 95%   

25 Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia-42.00 dBA   

26 Odprowadzanie ciepła-46.00 BTU/godz.   

27 Potwierdzenia zgodności-Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE   

28 
Okres gwarancji-3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez 
akumulatora) i 2 lata na akumulator   

29 
Zgodność środowiskowa -RoHS 7b Exemption, REACH: nie zawiera 
SVHC   

30 
Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD -Dostarcza przejrzystych i 
precyzyjnych informacji w wielu językach, umoŜliwia teŜ lokalne 
konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.   

31 

Prognoza daty wymiany akumulatora -Dostarcza dynamicznie 
aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany 
akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe 
planowanie utrzymania infrastruktury.   

32 

Tryb ekologiczny -Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem 
patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania 
zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia 
wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.   

33 
Licznik energii -Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych 
kilowatogodzin.   

34 

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora -
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej 
zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem 
mocy obciąŜenia oraz wraŜliwymi urządzeniami elektronicznymi.   

35 
MoŜliwość zimnego startu -Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w 
czasie zaniku zasilania sieciowego.   

36 
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury -WydłuŜenie 
czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w 
zaleŜności od temperatury akumulatora.   

37 
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i 
wysokich napięć-Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu 
stanów niskiego i wysokiego napięcia bez uŜycia akumulatorów.   

38 
Filtrowanie napięcia-Chroni podłączone obciąŜenia przed przepięciami, 
impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami 
zasilania.   
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39 
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania-Automatycznie 
uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci 
miejskiej.   

40 
Automatyczny test-Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne 
wykrywanie konieczności wymiany.   

41 
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora-Ostrzega, w przypadku gdy 
akumulator nie jest dostępny i nie moŜe zapewnić zasilania 
awaryjnego.   

42 
Wskaźnik statusu LED-Szybkie raportowanie stanu urządzenia i 
zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.   

43 Złącze USB-tak   

44 
Akumulatory wymienialne przez uŜytkownika “na gorąco” bez 
przerywania pracy systemu-Zasilanie bezprzerwowe na czas operacji 
wymiany akumulatorów.   

45 
Powiadamianie o przewidywanych awariach-Wczesne ostrzeganie o 
nieprawidłowościach umoŜliwia proaktywną wymianę komponentów.   

46 
Bezpiecznik automatyczny -Tak, Zapewnia szybkie przywrócenie 
sprawności po przeciąŜeniu.   

47 

Zarządzanie grupą gniazd wyjściowych -MoŜliwość niezaleŜnego 
sterowania z UPS  pojedynczą grupą gniazd co pozwala na selektywne 
restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji 
włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciąŜeń 
nienewralgicznych   

48 
Powiadomienie o awarii akumulatora-Analiza uszkodzeń akumulatorów 
z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie 
prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas   

49 
Certyfikat bezpieczeństwa-Gwarancja przetestowania urządzenia i 
zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami 
dostawcy usług i w określonych warunkach.   

50 
Dołączone do zasilaczy awaryjnych KARTY SNMP. Karta tego samego 
producenta, co urządzenia UPS. 

 

51 

Karta SNMP do zasilaczy z pkt.1 zapewniająca zdalne monitorowanie 
poszczególnych zasilaczy UPS i zarządzanie nimi dzięki 
bezpośredniemu połączeniu z siecią wyposaŜona w czujnik 
temperatury. 

 

52 
Protokoły:HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6,NTP,SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP 
v3,SSH V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet 

 

53 Połączenia interfejsów sieciowych:RJ-45 10/100 Base-T  

54 Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C  

55 Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%  
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56 Obsługa IPv6  

57 Szyfrowanie kluczem publicznym/prywatnym o długości do 2048 bitów  

58 Interfejs uŜytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.  

59 
MoŜliwość zgłaszania zmiany wilgotności przez interfejs uŜytkownika 
lub pocztą e-mail. 

 

60 
Zgłaszanie zmian temperatury przez interfejs uŜytkownika lub pocztą 
e-mail. 

 

61 Zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH.  

62 
Sterowanie wyjściami z urządzeń zewnętrznych firm przez przekaźniki 
wyjściowe. 

 

63 
Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na 
sytuacje wymagające interwencji. 

 

64 
MoŜliwość szybkiego dostępu przez interfejs uŜytkownika z dowolnego 
miejsca w sieci 

 

65 
Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego mogą być instalowane 
zdalnie przy uŜyciu FTP. 

 

66 
Potwierdzenia zgodności: AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A,EN 55022 
klasa A,EN 55024,FCC Part 15 klasa A,GOST,ICES-003,VCCI, klasa A 

 

67 Okres gwarancji: 2 lata naprawy albo wymiana  

68 Zgodność środowiskowa: RoHS  

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Oprogramowanie do zarządzania elementami sieci  

z licencją na min. 100 urządzeń (node) 
1 System musi być zbudowany w architekturze klient – serwer   

2 
Dostęp do sytemu zarządzania musi być realizowany przez 
przeglądarkę internetową 

  

3 
System musi być zbudowany modułowo, tak aby moŜliwe było 
doinstalowanie modułu dającego dodatkową funkcjonalność 

  

4 

System zarządzania musi spełniać podstawowe funkcje: 
• Automatyczne wykrywanie topologii sieci 
• Monitorowanie stanu urządzeń po protokole SNMP 
• Konfiguracja urządzeń po protokole SNMP 
• Konfiguracja list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach 
• Konfiguracja VLAN-ów na zarządzanych urządzeniach 
• Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz 
grupowe implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie 
zarządzania 
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• Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów do róŜnego 
rodzaju zdarzeń 
• MoŜliwość wysyłania alarmów np. mailem lub SMS’em 
• Generowanie raportów w oparciu o szablony z moŜliwością 
dostosowywania ich do potrzeb klienta 
• Obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyróŜnianiem kolorami 
występujących alarmów 
• Lokalizowanie uŜytkowników po adresie IP lub MAC  
• MoŜliwość zdefiniowania polityki zmieniającej ustawienia sieci w 
przypadku wykrycia ataku sieciowego 
• MoŜliwość utworzenia mapki sieciowej obrazującej połączenia 
sieciowe związane z zarejestrowanym atakiem sieciowym 

5 

Muszą być dostępne moduły umoŜliwiające rozbudowę i integrację 
systemu o następujące funkcjonalności: 
• Zarządzanie dostępem uŜytkowników z wykorzystaniem 802.1x 
• Zarządzanie klientami na stacjach roboczych w ramach 
implementacji technologii Network Access Control  
• Zarządzenie infrastrukturą Wi-Fi z wykorzystaniem kontrolerów 
bezprzewodowych 
• Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów 
SLA 
• Obsługa informacji przesyłanych z wykorzystaniem sFlow oraz 
Netstream z urządzeń sieciowych oraz obrazowanie wyników 
• Zarządzenie systemem telefonii IP 
• Zarządzenie sieciami sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o 
MPLS oraz VPLS 

  

6 
Niezbędne jest aby system zarządzania był w stanie podłączyć się i 
importować dane z Active Directory 

  

7 
System powinien wspierać dostęp dla gości w przypadku 
wykorzystywania 802.1x 

  

8 
System musi mieć moŜliwość automatycznego tworzenia i rozsyłania 
raportów 

  

9 
Wymagana jest moŜliwość tworzenia kont administratorskich z 
róŜnymi poziomami uprawnień, z moŜliwością przypisywania 
administratorów do grup urządzeń 

  

10 
Oprogramowanie musi wspierać wszystkie dostarczone przełączniki 
oraz przełączniki innych producentów 

  

11 
Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być 
dostępnie nie tylko monitorowanie ale równieŜ zarządzanie, czyli 
moŜliwość modyfikacji konfiguracji urządzeń.  

  

12 
Oprogramowanie musi  mieć moŜliwość implementacji rozproszonej, 
wykorzystując róŜne serwery  do instalacji swoich komponentów. 
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L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Wysoko wydajne urządzenia firewall pracujące jako master/slave z dodatkowymi 

przedłuŜonymi pięcioletnimi subskrypcjami i serwisami – 2 szt 

1 
MoŜliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive kaŜdego 
z elementów systemu.  

  

2 
Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i 
programowych oferowanych systemów zabezpieczeń oraz łączy 
sieciowych. 

  

3 
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN z moŜliwością 
implementacji mechanizmów redundancji  

  

4 
KaŜdy z elementów systemu bezpieczeństwa realizujący funkcje 
ochronne (programowy lub sprzętowy) powinien zostać dostarczony w 
formie redundantnej. 

  

5 
System realizujący funkcję Firewall powinien dawać moŜliwość pracy w 
jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 

  

6 

System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 
portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz powinien mieć moŜliwość 
rozbudowy o 4 dodatkowe interface’y typu Ethernet 10/100/1000 
Base-TX lub SFP 

  

7 
MoŜliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych 
jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 

  

8 
W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niŜ 2,5 miliona jednoczesnych 
połączeń oraz 60 tys. nowych połączeń na sekundę  

  

9 Przepustowość Firewall’a: nie mniej niŜ 13 Gbps   
10 Wydajność szyfrowania AES lub 3DES: nie mniej niŜ 5 Gbps   

11 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane 
wszystkie z poniŜszych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności 
systemu bezpieczeństwa mogą  być realizowane w postaci osobnych  
platform sprzętowych lub  komercyjnych platform programowych: 
• kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
• ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, 
POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. Moduł kontroli antywirusowej 
powinien umoŜliwiać skanowanie załączników typu RAR, ZIP. 
• poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN 
• ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 
• kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn 
potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, 
stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.  
• kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, 
POP3, IMAP)  
• kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] 
• Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 
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• MoŜliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em   
• Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)  

12 Wydajność przy skanowaniu Antivirus, min. 1,3 Gbps.    

13 
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS)  min 
2 Gbps 

  

14 

W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie 
mniej niŜ: 
• Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 
• Dostawca musi dostarczyć klienta VPN współpracującego z 
proponowanym rozwiązaniem. 
• Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich 
aktywności  
• Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 

  

15 

Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing 
statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz 
PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach 
terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN.  

  

16 
MoŜliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) 
instancji systemów bezpieczeństwa  w zakresie  routingu, Firewall’a, 
Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a 

  

17 Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego   

18 

Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać 
adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, uŜytkowników, 
reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz 
zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, 
priorytety) 

  

19 
MoŜliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. 
DMZ 

  

20 
Silnik antywirusowy powinien umoŜliwiać skanowanie ruchu w obu 
kierunkach komunikacji dla protokołów działających na 
niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 

  

21 

Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i 
sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 
5000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć 
moŜliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo 
powinna być moŜliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu 
stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz 
DDos. 

  

22 
Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umoŜliwiać kontrolę ruchu na 
podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na 
wartościach portów TCP/UDP 
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23 

Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL  
pogrupowanych w kategorie tematyczne (np. spyware, malware, 
spam). Administrator powinien mieć moŜliwość nadpisywania kategorii 
oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.  

  

24 
Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków,  aplikacji , szczepionek 
antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr 
URL oraz Antyspamowy 

  

25 

Moduł Firewall oraz WebFilter muszą umoŜliwiać wykonywanie 
uwierzytelniania toŜsamości uŜytkowników za pomocą nie mniej niŜ: 
• Haseł statycznych i definicji uŜytkowników przechowywanych w 
lokalnej bazie systemu 
• haseł statycznych i definicji uŜytkowników przechowywanych w 
bazach zgodnych z LDAP 
• haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o 
zewnętrzne bazy danych  
• Rozwiązanie powinno umoŜliwiać budowę architektury 
uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory. 

  

26 

Funkcje bezpieczeństwa oferowanego systemu powinny posiadać 
certyfikaty: 
• ICSA  dla funkcjonalności SSL VPN, IPS, Antywirus 
• ICSA lub EAL4  dla funkcjonalności Firewall 

  

27 

Elementy systemu powinny być  zarządzane lokalnie za pomocą 
protokołów co najmniej: HTTPS, SSH jak i mieć moŜliwość współpracy 
z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania 
platformami.  

  

28 
Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla wymaganych 
funkcji bezpieczeństwa na okres 60 miesięcy.  

  

29 
W ramach systemu powinna zostać dostarczona funkcjonalność 
kontrolera sieci bezprzewodowych z moŜliwością zarządzania min. 80 
urządzeniami Access Point 

  

30 

Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla wszystkich 
funkcji bezpieczeństwa na okres 5 lat. System powinien być objęty 
serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy 
gwarantującym wsparcie producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu. Ponadto system musi być objęty serwisem gwarantującym 
udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy w 
ciągu 8 godzin od zgłoszenia ( zgłoszenia są przyjmowane 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu), polegającym na naprawie lub 
wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości.  W przypadku gdy 
producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego 
centrum serwisowego, oferent winien przedłoŜyć dokument 
producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania 
serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
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posiadającego certyfikat  ISO 9001 w zakresie usług serwisowych 
(naleŜy dołączyć go do oferty). Zgłoszenia serwisowe przyjmowane 
przez dedykowany serwisowy moduł internetowy (naleŜy podać adres 
www) oraz infolinię 24x7 (naleŜy podać numer infolinii). 

31 

Oferent winien przedłoŜyć oświadczenie producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iŜ oferent 
posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaŜy oferowanych 
rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 

  

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Urządzenie analizujące pracę firewall'a z przedłuŜonym pięcioletnim serwisem – 

1 szt 

1 

Elementy systemu bezpieczeństwa odpowiedzialne za zarządzanie i 
monitoring umoŜliwiają centralizację procesów zarządzania wszystkimi 
funkcjonalnościami elementów realizujących funkcje bezpieczeństwa w 
ramach oferowanej infrastruktury zabezpieczeń 

  

2 
System powinien dostarczyć spójny system monitorujący, gromadzący 
logi, korelujący zdarzenia i generujący raporty na podstawie danych ze 
wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa 

  

3 
Platforma powinna dysponować predefiniowanym zestawem 
przykładów raportów, dla których administrator systemu będzie mógł 
modyfikować parametry prezentowania wyników 

  

4 

System centralnego logowania, raportowania i korelacji powinien być 
dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub 
programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca 
powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio 
zabezpieczonym systemem operacyjnym. 

  

5 Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. email, SNMP   
6 Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym   

7 

Generowanie raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności 
bezpieczeństwa realizowanych przez system - na Ŝądanie oraz w trybie 
cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, MS Word, 
HTML. Raporty powinny obejmować zagadnienie dotyczące całej sfery 
bezpieczeństwa 

  

8 
Zastosowane systemy logowania powinny umoŜliwiać cykliczny eksport 
zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania 
danych w celu ich długo czasowego składowania 

  

9 
Na podstawie analizy przeprowadzonych testów w zakresie ilości logów 
w ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania powinien 
umoŜliwiać zapis oraz analizę co najmniej 1000 nowych logów/sekundę 

  

10 
System powinien dysponować co najmniej 2 interfejsami Ethernet 
10/100/1000 oraz powierzchnią dyskową min. 2 TB z moŜliwością 
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rozbudowy 

11 

RAID. Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, na których 
realizowane będą funkcje logowania muszą mieć moŜliwość rozbudowy 
o mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku 
awarii nośnika – minimum RAID 0,1,10 

  

12 

System analizujący poziom bezpieczeństwa na stacjach w sieci na 
okres 60 miesięcy. Sprawdzenia powinny być realizowane w oparciu o 
komercyjną bazę sygnatur podatności, dla której administrator moŜe 
zdefiniować cykliczne zadanie aktualizacji o nowe wzorce sprawdzeń 

  

13 

Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarantującym 
udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy 
sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin/ przez okres 
60 miesięcy. Serwis powinien być realizowany przez producenta 
rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie 
serwisu gwarancyjnego (oferent winien przedłoŜyć dokument 
producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania 
serwisu gwarancyjnego na terenie Polski), mających swoją siedzibę na 
terenie Polski. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie  24x7 przez 
dedykowany serwisowy moduł internetowy (naleŜy podać adres www) 
oraz infolinię 24x7 (naleŜy podać numer infolinii). 

  

14 

Oferent winien przedłoŜyć oświadczenie producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iŜ oferent 
posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaŜy oferowanych 
rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 

  

 

C. Wymagania dodatkowe 

L.p. Dodatkowe wymagania 
Spełnia 

[TAK/NIE] 
Prace instalacyjne, konfiguracje  

1 

Instalacja i konfiguracja dostarczonych switchy sieciowych. 
Konfiguracja adresacji, linków zapasowych, linków agregujących, VLAN 
administracyjny, QOS, routing, VLAN dla monitoringu zasilaczy 
awaryjnych UPSów,  zabezpieczenie urządzeń brzegowych przed 
nieautoryzowanym dostępem – serwer Radius, konfiguracja Spanning 
Tree. Wykonanie dokumentacji powykonawczej konfiguracji. 
 

 

2 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci kablowej wraz z 
pomiarami okablowania 

 

3 
Konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią- Powiadamianie  
o zdarzeniach krytycznych  e-mail ,SMS 

 

4 
Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń zabezpieczających  
w trybie Active-Passive, konfiguracja połączeń VPN dla uŜytkowników 
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zewnętrznych, utworzenie wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall 
w tym DMZ, konfiguracja WebFilter, konfiguracja raportów w zakresie 
wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa 

5 Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2h  

6 
Pomoc i wsparcie w eksploatacji i konfiguracji urządzeń w całym 
okresie gwarancji 

 

7 
W razie konieczności rozwiązania problemu konfiguracyjnego 
wymagany przyjazd uprawnionej osoby do miejsca instalacji 
urządzenia w całym okresie gwarancji 

 

8 
Po zakończonym wdroŜeniu wykonanie kopii konfiguracji wszystkich 
urządzeń oraz dostarczenie ich na nośniku elektronicznym 
Zamawiającemu 

 

9 
Prace instalacyjne, konfiguracyjne i pomiarowe muszą być 
wykonywane w dni powszednie w godzinach 17-22, w weekendy w 
godzinach 14-22 

 

10 
Wykonawca musi posiadać ISO 9000:2008. Wymagany dokument 
potwierdzający 

 

11 
Konfiguracja VLAN do monitoringu i zarządzania oferowanymi UPS. 
MontaŜ i konfiguracja kart komunikacyjnych w UPS-ach. 

 

 

ZADANIE 2. Utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

A. Zakres prac 
1. Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych oraz ich montaŜ w miejscach 

określonych w załączonym projekcie budowlanym 

2. MontaŜ gniazdek oraz okablowania strukturalnego zasilającego bezprzewodowe 

punkty dostępowe zgodnie z załączonym projektem budowlanym 

3. Konfiguracja urządzeń 

4. Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

B. Parametry techniczne 

L.p. Parametry 
Spełnia 

[TAK/NIE] 

Punkt dostępowy bezpieczny zarządzalny z poziomu firewall’a – 33 szt 

1 
Punkty dostępowe muszą być zarządzane poprzez kontroler sieci 
bezprzewodowych będący funkcjonalnością dostarczonego w zadaniu 
nr 1 firewall’a  

  

2 Jednoczesna praca w pasmach częstotliwości: 2.4 GHz b/g/n oraz 5  
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GHz a/n 
3 Co najmniej jeden interface 10x100x1000 Base TX  
4 MoŜliwość rozgłaszania 14 sieci radiowych SSID  
5 Priorytetyzacja ruchu dla róŜnych usług: voice, data, video  
6 Przepustowość interface’u radiowego MIMO na poziomie 300Mbps  
7 Zasilanie PoE zgodne ze standardem 802.3af  
8 Zgodność z normą EN-61000. Potwierdzone załączonym certyfikatem.  

9 
Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (wsparcie producenta w reŜimie 8 
godzin przez 5 dni w tygodniu ) 

 

 

C. Wymagania dodatkowe 

L.p. Dodatkowe wymagania 

Prace instalacyjne, konfiguracje 

1 

Instalacja i konfiguracja sieci radiowej: 
• SSID 1 do Intranetu dla pracowników szpitala – dostęp oparty  o technologie  

WPA enterprise, uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów dla maszyn w domenie 
Microsoft Windows 2008, uwierzytelnienie w serwerze IAS 

• SSID 2 do Internetu dla Pacjentów, dostęp polegający na zintegrowaniu systemu 
logowania do sieci radiowej ze zintegrowanym systemem informatycznym 
pracującym w szpitalu, zapewnienie dostępu do Internetu : 

o pacjentom z aktualnej bazy pobytów dla lecznictwa zamkniętego – 
logowanie i uwierzytelnianie za pomocą ID i PESEL 

o pacjentom umówionym i zarejestrowanym dla lecznictwa otwartego - 
logowanie i uwierzytelnianie za pomocą ID i PESEL 

o interwencyjnie pacjentom i gościom – logowanie i uwierzytelnianie za 
pomocą tymczasowych loginów i haseł. 

• SSID 3 do internetu bezprzewodowego dostęp otwarty 
2 Wykonanie  dokumentacji powykonawczej konfiguracji 

3 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci radiowej wraz z pomiarami okablowania, 
oraz poziomem  sygnału radiowego w pomieszczeniach objętych zasięgiem punktów 
dostępowych 

4 
Konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią- Powiadamianie o zdarzeniach 
krytycznych  e-mail ,SMS 

5 Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2h 
6 Pomoc i wsparcie w eksploatacji i konfiguracji urządzeń w całym okresie gwarancji 

7 
W razie konieczności rozwiązania problemu konfiguracyjnego wymagany przyjazd 
uprawnionej osoby do miejsca instalacji urządzenia. 

8 
Po zakończonym wdroŜeniu wykonanie kopii konfiguracji wszystkich urządzeń oraz 
dostarczenie ich na nośniku elektronicznym Zamawiającemu 

9 
Prace instalacyjne, konfiguracyjne i pomiarowe muszą być wykonywane w dni 
powszednie w godzinach 17-22, w weekendy w godzinach 14-22 

10 Wykonawca musi posiadać ISO 9000:2008. Wymagany dokument potwierdzający 
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Wymagania dotyczące pomiarów końcowych 

A. Przygotowanie dokumentacji 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony 

gniazda, jak i od strony szafy montaŜowej. Te sanie oznaczenia naleŜy umieścić w sposób 

trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych punktów 

bezprzewodowych oraz na panelach. 

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych oraz 

panelach krosowych: 

A/B-C, gdzie: 

A - numer szafy 

B - numer panela w szafie 

C   numer portu w panelu 

Powykonawczo naleŜy sporządzić dokumentacje instalacji kablowej uwzględniając 

wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów 

przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji naleŜy dołączyć raporty z 

pomiarów torów sygnałowych. 

B. Odbiór i pomiary sieci 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 

gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich 

zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy I / Kategorii 

5e wg obowiązujących norm. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego naleŜy spełnić następujące warunki: 

1. Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej 

okablowania). 

1.1. Pomiary naleŜy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który 

posiada oprogramowanie umoŜliwiające pomiar parametrów według aktualnie 

obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny 

certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi 

charakteryzować się minimum III poziomem dokładności. 
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1.2.1. Pomiary naleŜy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału 

transmisyjnego (przy pomocy adapterów typu Channel) dająca w wyniku 

analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie'", łącznie z kablami 

krosowymi oraz dodatkowo, na Ŝyczenie UŜytkownika, naleŜy 

przeprowadzić pomiary w konfiguracji łącza stałego (wykorzystać 

adaptery typu Permanerli L i n k ) ,  obejmujące zakres okablowania od 

panela krosowego do gniazda uŜytkownika. 

1.2.2. Pomiar kaŜdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) 

powinien zawierać: 

• Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 

• Mapa połączeń 

• Impedancja 

• Rezystancja pętli stałoprądowej 

• Prędkość propagacji 

• Opóźnienie propagacji 

• Tłumienie 

• Zmniejszenie przesłuchu zbliŜnego 

• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliŜnego 

• Stratność odbiciowa 

• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego 

• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii 

transmisyjnej 

• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do 

długości linii transmisyjnej 

• Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu 

• Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do 

zmniejszenia przesłuchu 

• Podane wartości graniczne (limit) 

• Podane zapasy (najgorszy przypadek) 

• Informację o końcowym rezultacie pomiaru 

1.2.3 Pomiar kaŜdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość 

tłumienia) naleŜy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien 

transmisyjnych, tj. MM 85()nm i 1300nm. Powinien zawierać: 
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• Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 

• Metodę referencji 

• Tłumienie toru pomiarowego 

• Podane wartości graniczne (limit) 

• Podane zapasy (najgorszy przypadek) 

• Informację o końcowym rezultacie pomiaru 

1.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość 

marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. róŜnicy 

pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyraŜana w 

jednostkach odpowiednich dla kaŜdej wielkości mierzonej) podanych przy 

najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane 

analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy 

(margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla 

kaŜdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru 

światłowodowego. 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

(osobne pliki PDF -108 stron) 

Załącznik 11A - PROJEKT BUDOWLANY 

Załącznik 11B - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

Załącznik nr 11C - PRZEDMIAR ROBÓT 
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Załącznik nr 12 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW  
DO PRZYSZŁEJ UMOWY 
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 Załącznik nr ….. 
 do umowy nr ……………………….. 
 

 
 

 

1. Kolejny numer zgłoszenia awarii u zgłaszającego: ........./…….. 

2. Numer w rejestrze zgłoszeń w ośrodku serwisowym …………………. 

3. Dane urządzenia: 
Typ: ……………………………………. 
Producent: …………………………. 

Model: …………………………………. 
S/N: ……………………………………. 

4. Opis wykonanych czynności serwisowych: …….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Lista wymienionych (naprawianych) elementów: 

L.p. Nazwa części Liczba Rodzaj naprawy 
    
    

 

6. Data rozpoczęcia naprawy: ........................... 

7. Data przekazania do eksploatacji: ...................... 

Protokół zostaje podpisany bez zastrzeŜeń / z zastrzeŜeniami.* 
Naprawa została wykonana w terminie / nie została wykonana w terminie*.  
 
* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Uwagi: 

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

 

 
 
 

 

PROTOKÓŁ Z NAPRAWY 

1. Zgodnie z umową wykonanie naprawy powinno nastąpić do dnia: ………………………...…. 

2. Faktyczne wykonanie naprawy nastąpiło w dniu: ………………………………….….….. 

Data, pieczątka lub czytelny podpis 
przedstawiciela zgłaszającego 

 
………………………………………………. 

Data, pieczątka lub czytelny podpis przedstawiciela 
ośrodka serwisowego 

 
………………………………………………. 
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 Załącznik nr ….. 
 do umowy nr ……………………….. 
 

 
 

 
 

------------------------ CZĘŚĆ DLA ZGŁASZAJĄCEGO ------------------------ 
 

1. Kolejny numer zgłoszenia awarii u zgłaszającego: ........./…….. 

2. Numer w rejestrze zgłoszeń w ośrodku serwisowym …………………. 

3. Miejsce wystąpienia awarii (nr pomieszczenia, nazwa punktu dystrybucyjnego): 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Dane urządzenia: 
Typ: ……………………………………. 
Producent: …………………………. 

Model: …………………………………. 
S/N: ……………………………………. 

5. Opis problemu: …………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Data i godzina wystąpienia awarii: ........................... 

8. Data i godzina zgłoszenia awarii do ośrodka serwisowego: ...................... 

9. Imię i nazwisko zgłaszającego, stanowisko: …………………………………………………… 
 

10.  Data, pieczątka i podpis zgłaszającego: …………………………………………. 

 
------------------------ CZĘŚĆ DLA PRZYJMUJĄCEGO ------------------------ 

 
1. Data i godzina przyjęcia zgłoszenia awarii: .......................................... 

2. Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie: ……………………………………………….. 

3. Data, pieczątka i podpis przyjmującego zgłoszenie: ……………………………………. 

  
Po przyjęciu zgłoszenia i wypełnieniu części dla przyjmującego formularz naleŜy odesłać 
do zgłaszającego drogą mailową w formie skanu na adres informatyk@szpital.chojnice.pl 
lub faksem na numer (052) 39-56-569. 

 
 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI GWARANCYJNEJ 
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 Załącznik nr ….. 

 do umowy nr ……………………….. 

 

 

 
Przełączniki centralne 1G światłowodowe w  stosie 

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

 

Przełącznik centralny 1G miedziany w stosie  

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

 

Przełączniki w lokalnych punktach dystrybucyjnych 

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

 

Przełączniki PoE w lokalnych punktach dystrybucyjnych 

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

 

Zasilacze awaryjne wraz systemem monitorowania 

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

LISTA  SERWISÓW PRZYJMUJĄCYCH ZGŁOSZENIA NAPRAW 
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Wysoko wydajne urządzenia firewall pracujące jako master/slave  

z dodatkowymi przedłuŜonymi pięcioletnimi subskrypcjami i serwisami 

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

 

Urządzenie analizujące pracę firewall'a z przedłuŜonym pięcioletnim serwisem  

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

 

Punkt dostępowy bezpieczny zarządzany z poziomu firewall’a 

Producent: ………………………….  Model: …………………………………. 

Internetowy moduł serwisowy do przyjmowania zgłoszeń*:  ……………………………………… 

Numer faksu, na który moŜna wysłać zgłoszenie*: …………………………………………… 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: ………………………………….. 

                                                                   

* NaleŜy podać adres internetowy serwisu lub numer faks 

 
 


