
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I
OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Osrodek Medycyny Pracy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290526384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Olszewskiego 2A

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-663

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413479701

1.5.8.) Numer faksu: 413479702

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: womp@womp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: womp.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY
SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-110822df-4144-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002484/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.2.3 Dostawa,instalacja,konfiguracja i wdrozenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania
dla diagnostyki obrazowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pn.: „Informatyzacja Placówek
Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-110822df-4144-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: womp@womp.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
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1), dalej RODO Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w
Kielcach tel.: 41 (41) 34 79 701, faks (41) 34 79 702. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@5de.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w
oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. 
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
8) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PDZP-26/Z-2/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenia infrastruktury
sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej, w tym:
1) system RIS,
2) system PACS,
3) stacja diagnostyczną z oprogramowaniem,
4) przeglądarka obrazów referencyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena oferty (C) - 60 %
b) Cechy i funkcjonalności oprogramowania (F) - 35 %
c) Jakość (J) - 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cechy i funkcjonalności oprogramowania (F)

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość (J)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.2 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, której przedmiotem
była dostawa i wdrożenie oprogramowania do diagnostyki obrazowej, tj. Radiologicznego
Systemu Informatycznego (RIS) oraz Systemu Archiwizacji Obrazu i Komunikacji (PACS) o
wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto.
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W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP
opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie:
1) braku podstaw do wykluczenia 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale V ust. 1 i VI ust. 1 SWZ. Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie:

2) spełnienia warunków udziału w postepowaniu
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale V ust. 1 i VI ust. 1 SWZ. Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SWZ
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp – wg
wzoru określonego w Dodatku nr 4 do SWZ;
4) od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w
odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt
1) – 3) powyżej oraz spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby -
warunki udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 
5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane - wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do SWZ oraz załączenia dowodów
czy dostawy te zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
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charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 1), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - w zakresie
określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane
umożliwiające dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona
została na kwotę 2 300 złotych (słownie złotych: dwa tysiące trzysta),
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) 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
2019 r., poz. 310 ze zm.).
3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do
składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na
konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
wg danych:
Nazwa banku i nr konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach 10 8493 0004 0000 0060
2927 0001
Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, 25-663
Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2a
Tytuł wpłaty: Wadium – Postępowanie nr PDZP-26/Z-2/21 na :…………………………..”.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b – d musi wskazywać przedmiot
zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą.
Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub
gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w
przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w formie niepieniężnej
powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp, możliwość
dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie: 
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem,
że zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty netto (kwota brutto pozostaje bez zmian);
2) terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym
nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;
b) w przypadku, gdy terminowa realizacja Przedmiotu Umowy nie jest możliwa z winy
Zamawiającego, wystąpią niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia
uwarunkowania np. organizacyjne, logistyczne, prawne, uniemożliwiające realizację zamówienia
- termin realizacji Umowy może zostać wydłużony po uzgodnieniu przez Strony Umowy;
3) przedmiotu Umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu
urządzenia). 
a) w przypadku, gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy
jakości lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje
zwiększenia kosztów realizacji zamówienia;
b) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia objętego niniejszą Umową lub wycofano
dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie
gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



kosztów realizacji zamówienia.
4) zmiany Umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań 
lub wytycznych wynikających ze współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności warunków dotyczących
kwalifikowalności wydatków – zmianie może ulec w szczególności termin wykonania Umowy o
czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian;
5) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe lub zmienione wymagania, co do sposobu
realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego Przedmiotem Umowy oraz nie będzie to związane ze
zmianą zakresu i wartości Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę niniejszej Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
4. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych
powyżej i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
5. Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 1 może wystąpić również Zamawiający

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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