Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.szpital.chojnice.pl

Chojnice, 2 marca 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: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci
teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między urządzeniami
sieciowymi oraz serwerowymi
Numer ogłoszenia: 65018 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
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: Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na modernizację sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej
i schematów połączeń między urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z dokumentacją
kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskaniem
wszelkich niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych związanych z modernizacją sieci
teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów połączeń między urządzeniami sieciowymi oraz
serwerowymi w siedzibie Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się
wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej wg załoŜeń przyjętych
w Załączniku nr 10 Do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Do obowiązków
Wykonawcy projektu naleŜy uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwolenia na budowę
(w razie potrzeby ocena oddziaływania na środowisko i obszar natura 2000, decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie
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z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a takŜe uzgodnienia z gestorami sieci
podziemnych i naziemnych i pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją projektu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.
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: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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 3
lat kalendarzowych (przed upływem terminu składania ofert), a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę
odpowiadającą swoim zakresem i złoŜonością przedmiotowi zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, Ŝe dysponuje osobami (projektant
i osoba sprawdzająca) legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania robót
budowlanych bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 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.
• 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 65.000,00 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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•

•

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie
• 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
• 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
• 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

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 | 3

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
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.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. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (załącznik
nr 2 do SIWZ). 3. wypełniony i podpisany przez osoby (osobę) uprawnione(ą) lub
uprawomocnione(ą) do reprezentowania Wykonawcy - formularz oferty oraz wzór umowy, będące
jednocześnie oświadczeniem, Ŝe Wykonawca akceptuje warunki zawarte w SIWZ i projekcie
umowy, a w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak
w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie, (załączniki nr 4-5 do 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.
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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. Zmiana postanowień umowy, moŜe nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich
wprowadzenia: a) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniŜenia ceny
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. c) Zmiana stawki urzędowej
podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto. d) Zmiana treści
o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Umowy,
w szczególności zmiany Osób upowaŜnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za
prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego wraz
z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej. e) Zmiana projektantów - osób
w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń losowych np. cięŜka choroba. Wykonawca musi
wykazać, ze nowy projektant spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niŜ, wskazany na etapie
postępowania, zastąpiony projektant. f) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy
zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyŜszej, niezaleŜnych od Stron Umowy, które
uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia
odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się
zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za
siłę wyŜszą z zachowaniem powyŜszego będzie się uwaŜać działania sił przyrody takie jak: huragan,
trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skaŜenie radioaktywne,
zgon lub cięŜka choroba któregoś z projektantów. g) Zmiana danych podmiotowych Wykonawcy,
lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu). h) Zmiana dotycząca terminów i zakresu pełnienia
nadzoru autorskiego nad projektem. i) Wszystkie powyŜsze postanowienia opisane stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do 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.
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 pok. 208-209.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,
89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter pok. 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.

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
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