
 

 

 
 
 
 
 
 
Chojnice, 18 maja 2010 r. 

 
 

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 
Chojnice: Wykonanie robót branży elektrycznej oraz robót dodatkowych, nieobjętych przetargiem 

podstawowym, zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pralni 
szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną służbą zdrowia - 

utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej  
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 

Numer ogłoszenia: 127433 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach , ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót branży elektrycznej oraz robót 
dodatkowych, nieobjętych przetargiem podstawowym, zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną służbą zdrowia - 
utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót branży elektrycznej oraz robót dodatkowych, realizowanych w ramach zadania p.n.: Rozbudowa  
i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną 
związaną z publiczną służbą zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu 
Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, a nieobjętych przetargiem podstawowym. Zadanie jest 
finansowane ze środków własnych Szpitala, środków lokalnych samorządów oraz ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działanie  
7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w części III SIWZ. gdzie znajduje 
się także wykaz załączników zawierających dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlanych. 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 2.1. Wykonanie robót branży elektrycznej 
związanych z rozbudową i adaptacją istniejącej pralni i kuchni Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach w celu 
utworzenia Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej, stanowiącej część Oddziału Kardiologicznego Szpitala: a) układ 
zasilania obiektu w energie elektryczną, b) instalacje oświetleniowe, c) instalacje gniazd wtykowych, d) instalacje 
techniczne, e) instalacje zasilania urządzeń technologicznych, f) instalacje siłowe, g) instalacja koryt i drabin 
kablowych, h) instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, i) instalacja połączeń wyrównawczych,  
j) instalacja ochrony przepięciowej, k) instalacja odgromowa, l) instalacja przeciwpożarowa. 2.2. Wykonanie robót 
dodatkowych, wskazanych w punkcie 2.1, branży budowlanej i sanitarnej, wynikłych z opracowania branży 
elektrycznej, obejmujących: Na poziomie piwnicy: 1. podział pomieszczenia Magazynu (0/16) i wydzielenie  
w pomieszczeniu Pomieszczenia UPS (0/16A) z dostępem z Komunikacji (0/18); 2. wydzielenie w pomieszczeniu 
Rozdzielni elektrycznej (0/08) pomieszczenia na urz. elektryczne z dostępem z Komunikacji (0/18); Na poziomie 
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parteru: 1. wydzielenie w pomieszczeniach Przygotowania personelu (1/45) i Magazynie cewników (1/40) 
pomieszczeń na urz. elektryczne z dostępem z Komunikacji (1/42) i (1/48); Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń 
z zainstalowanymi urz. elektrycznymi i UPS (0/16A, 1/40, 1/45) Wykonanie konstrukcji nośnych pod urządzenia 
klimatyzujące osprzęt elektryczny. 2.3. Zakres robót budowlanych towarzyszących obejmuje: Wykonanie sufitów 
podwieszanych z płyt gipsowych w pomieszczeniach sal chorych, zabiegowych, gabinetach lekarskich  
i pielęgniarskich oraz sufitów podwieszanych kasetonowych w ciągach komunikacyjnych; Wzmocnienie posadzek 
w pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń elektrycznych, Wykonanie opaski 
przyziemia ze wiru 16/32mm; Wykonanie utwardzenia do schodów zewnętrznych z pochylnią dla osób 
niepełnosprawnych; Wykonanie instalacji gazów medycznych i sprężonego powietrza; Instalacja zaworu 
zabezpieczającego przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej budynku kardioangiologii (zawór  
kl. BA); Wzmocnienie stropu i posadzek w miejscu montażu i na drodze transportu urządzeń medycznych. 
Powierzchnia przebudowywanych obiektów wyniesie 1272,02 m2. 2.4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
zawarto w załączniku A do SIWZ - Przedmiot zamówienia natomiast szczegółowy opis zamówienia znajduje się  
w części III SIWZ, gdzie znajduje się wykaz załączników do SIWZ zawierających dokumentację projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, stanowiących podstawę dokonania oceny 
spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca: 2.1. Wykazał się zrealizowaniem  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: a) robót elektrycznych na co najmniej 2 obiektach 
użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.000 m3 i wartości robót wszystkich branż co 
najmniej 8 mln złotych brutto każdy; b) robót elektrycznych na co najmniej jednym obiekcie 
szpitalnym (budowa lub rozbudowa lub modernizacja) o wartości robót wszystkich branż co 
najmniej 2,5 mln. zł brutto; c) robót branży budowlanej i sanitarnej na co najmniej 2 obiektach 
użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.000 m3 i wartości robót wszystkich branż co 
najmniej 8 mln złotych brutto każdy. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, stanowiących 
podstawę dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca:  
2.2. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 3 osobami 
kadry technicznej, posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem,  
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tj. - 1 osobą na stanowisko kierownika budowy - kierownika robót elektrycznych, posiadającą 
min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami branży elektrycznej, w tym co 
najmniej na 1 obiekcie służby zdrowia o kubaturze minimum 9.000 m3, oraz uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im odpowiadające im ważne 
uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, - 1 osobą na stanowisko 
kierownika robót branży budowlanej, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe  
w kierowaniu robotami branży budowlanej, w tym co najmniej na 1 obiekcie kubaturowym 
użyteczności publicznej, oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 
odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, - 1 
osobą na stanowisko kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą min. 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami branży sanitarnej, w tym co najmniej na 1 
obiekcie kubaturowym użyteczności publicznej, oraz uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji  
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji lub odpowiadające 
im odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.  
2.3. Wykazał się średnio roczna liczbą zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 2 lat 
(lata 2008 i 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w liczbie 
minimum 15 osób. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę 
dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca: 2.4. Znajdował się  
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:  
a) w każdym z ostatnich dwóch lat (2008, 2009) , a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, osiągnął przychód roczny z prowadzenia działalności w wysokości nie 
mniejszej jak 2,0 mln zł w każdym roku obrotowym, b) posiadał środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości minimum 1,0 mln zł, c) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 2,0 mln zł (słownie: 
dwa miliony złotych) i zobowiązał się do zachowania ubezpieczenia, w co najmniej takiej 
wysokości, do końca okresu realizacji zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub 
robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
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sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz 
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b 
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy z załącznikami. 2. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.  
3. Wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy i płatności. 
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,  
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: W 
zakresie zmiany terminu wykonania: 1. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, bez których niemożliwe 
jest wykonanie zamówienia podstawowego, 2. opóźnienia w dostawie i montażu urządzeń medycznych w stosunku 
do terminów uzgodnionych na etapie tworzenia harmonogramu do umowy, 3. opóźnienia w udostępnianiu frontu 
robót przez wykonawcę zakresu podstawowego zadania, w stosunku do termonów uzgodnionych na etapie 
tworzenia harmonogramu do umowy, 4. wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych 
z tym kolizji, 5. z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 6. wystąpienie siły 
wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, 7. podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego 
zasady i terminy jej realizacji, 8. decyzja Zamawiającego o czasowym wstrzymaniu robót, 9. konieczności 
wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy, 10. przekroczenia zakreślonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, itp. W zakresie płatności i innym: 
1. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 2. zmiany kolejności wykonania części zamówienia 
bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, 3. uzasadnionej konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót i płatności, 4. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 5. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i 
zamawiającego oraz zmiana podwykonawców, 6. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 7. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w 
rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: 1. zmiana danych teleadresowych, 
zmiany osób reprezentujących Strony. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.chojnice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p.119. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
02.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
dział zamówień publicznych, parter p.119. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania 7.1. 
Infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: nie 
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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 127433-2010 z dnia 2010-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót branży elektrycznej oraz robót dodatkowych, realizowanych  

w ramach zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pralni szpitalnej  

z przeznaczeniem na działalność... 

Termin składania ofert: 2010-06-02  

 

Numer ogłoszenia: 134675 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127433 - 2010 data 18.05.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie,  
tel. 052 3956974, fax. 052 3956505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 02.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p.119. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. 
Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p.119. 
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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 127433-2010 z dnia 2010-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót branży elektrycznej oraz robót dodatkowych, 

realizowanych w ramach zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 

pralni szpitalnej z przeznaczeniem na działalność... 

Termin składania ofert: 2010-06-02  

 

Numer ogłoszenia: 143667 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127433 - 2010 data 18.05.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice,  
woj. pomorskie, tel. 052 3956974, fax. 052 3956505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p.119. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p.119. 

 
 


