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Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-Zdrowie pomieszczenia serwerowni 

oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 

w Białymstoku dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. Stworzenie 

infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. 

PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację 

z regionalnym systemem e-Zdrowie realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 

2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.szpitalpck.pl/ 

 

Białystok: Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-Zdrowie pomieszczenia 

serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu 

Miejskim im. PCK w Białymstoku dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. 

Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu 

Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych 

oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie realizowanego w ramach umowy z 

dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 

Numer ogłoszenia: 46432 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-

003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpck.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: Dostosowanie do standardu 

technicznego projektu e-Zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania 

strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku dla projektu nr: 

WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie 

oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku 

umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem 

e-Zdrowie realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-

RPPD.04.01.00-20-001/12-00. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

http://www.szpitalpck.pl/
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie dostosowania 

do standardu technicznego projektu e-Zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż 

okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku 

objętym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 realizowanego w ramach Umowy nr 

UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w szczególności: Część 1. 

Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót; Część 2. Świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową; Część 3. Wykonanie: 1) dostosowania do 

jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni, w tym: a) instalacja 

urządzeń klimatyzacji, b) instalacja podłogi technicznej, c) instalacja systemu SAP, d) 

instalacja drzwi antywłamaniowych, e) montaż systemu kontroli dostępu, f) prace adaptacyjne 

w pomieszczeniach, 2) dostawa i montaż okablowania strukturalnego, w tym: a) instalacja 

okablowania strukturalnego sieci lokalnej (LAN), Część 4. Opracowanie i dostawa 

dokumentacji powykonawczej na wykonane roboty; Część 5. Przeniesienie praw 

majątkowych do powyższej dokumentacji oraz prawa wykonywania zależnych praw 

autorskich do powyższej dokumentacji.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 31.00.00.00-6, 71.32.00.00-7, 

71.24.70.00-1, 45.21.00.00-2, 31.68.25.10-8, 32.41.00.00-0, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 

32.42.20.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.43.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.12.00-8, 45.40.00.00-0, 

50.73.00.00-1, 72.61.10.00-6, 72.71.00.00-0. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie 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: 1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w 

wysokości 1.500,00 złotych. 2. Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w 

jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub 
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poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych 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 (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Kredyt Bank S.A. I Oddział w Białymstoku nr.: 11 1500 

1083 1210 8008 7995 0000 z dopiskiem 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia 

wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, dokument w oryginale 

należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu 

składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o 

których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 

5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą. 7. 

Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 8. Wadium składa się w: Samodzielny Szpital 

Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok 9. Kopertę, 

o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru: WADIUM 

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-

Zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w 

Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku NIE OTWIERAĆ PRZED 

TERMINEM 25.02.2014 r. godz. 11:00 10. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna 

być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi 

dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, posiada niezbędne 

uprawnienia do wykonywania działalności o ile przepisy ustawy nakładają taki 

obowiązek. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi 

dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przed upływem terminu 

składania ofert, wykonał należycie: minimum 2 zamówienia o zakresie 

zawierającym: roboty budowlane, w skład których wchodziły prace związane z 

okablowaniem strukturalnym w budynkach, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na kwotę minimum 50.000,00 PLN 

brutto każde. Zamówienie musi być potwierdzone dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu spełnienia powyższego warunku, wykonawca musi dowieść, iż zgodnie 

z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dysponuje lub będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje 

lub będzie dysponował w trakcie trwania zamówienia minimum jednym 

pracownikiem z ważnymi uprawnieniami SEP klasy E do min. 1kV lub 

wyższymi. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował 

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykaże, iż posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do 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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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. 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 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; 
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 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 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 niż 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 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 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 zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

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

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; 
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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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy 

w zakresie zawartym w umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.szpitalpck.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
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Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 

Białystok. 

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

ofert: 25.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w 

Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok sekretariat pok. 302. 

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: Projekt WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. Stworzenie 

infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 

w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z 

regionalnym systemem e-Zdrowie realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. 

nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00. 

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 

 


