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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.szpital.chojnice.pl

 

Chojnice, 25 maja 2012 r. 

 

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

Chojnice: Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz 

utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej 

Numer ogłoszenia: 174200 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012 

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: Modernizacja istniejącej 

infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczenie oraz utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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. 
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 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 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 45.31.70.00-2, 45.31.43.20-0, 

45.31.43.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 32.42.80.00-9, 

72.70.00.00-7. 

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest 

wniesienie wadium w wysokości 22.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert 

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 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 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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

doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
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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 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 900.000,00 zł 

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, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień 
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• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• 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 niŜ 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, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• 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 

• 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 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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 
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  

w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie 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 - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• inne dokumenty 

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 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

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 SIWZ]. 3. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 44 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp [załącznik nr 2 do 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 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 SIWZ]. 6. Formularz dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

[Załącznik nr 10 do SIWZ]. 7. 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 
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materiałów równowaŜnych, gwarantujących ten sam efekt uŜytkowy, techniczny oraz identyczna 

trwałość i bezpieczeństwo uŜytkowania 8. Dokumenty potwierdzające spełniane wymagań 

zamawiającego wymienione w Załączniku nr 10 do SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 

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. 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 
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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. 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 

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 moŜna uzyskać pod adresem: Szpital 

Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, 

parter - p. 208-209. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,  

89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter - p. 208-209. 

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: 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 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2007 - 2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 174200-2012 z dnia 2012-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 

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... 

Termin składania ofert: 2012-06-11  

 

Numer ogłoszenia: 176276 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174200 - 2012 data 25.05.2012 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 naleŜy zmienić: 

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

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter -  
p. 208-209. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 14:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter -  
p. 208-209. 

 
 


