
 

  

 Znak sprawy: PDZP-26/Z-2/22           Kielce, 30 marca 2022 r.    

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SWZ)  

TRYB PODSTAWOWY  

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA I WDROŻENIE INFRASTRUKRUTY SPRZĘTOWEJ I 

OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

I. ZAMAWIAJĄCY     

1. Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach   

2. Adres zamawiającego: 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2a  

3. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 700 do 

1435   

4. Numer telefonu: (41) 34 79 701   

5. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: womp@womp.com.pl    

6. Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.com.pl   

7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/     

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA    

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.    

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.   

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp dotyczące zamówień  

o wartości poniżej 215 000 EURO oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.   

4. Do spraw nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.   

5. Do spraw nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.    

6. Integralną część SWZ stanowią: załącznik nr 1 do SWZ – SOPZ oraz dodatki nr 1, 1A, 2, 3, 

4, 5 i 6 do SWZ.   

http://www.swietokrzyskie.pro/
http://www.womp.com.pl/
http://www.womp.com.pl/
http://www.swietokrzyskie.pro/
http://www.swietokrzyskie.pro/
http://www.swietokrzyskie.pro/
https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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7. Zamawiający:  

1) nie podzielił niniejszego zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych, gdyż biorąc pod uwagę charakter i przedmiot postępowania należy 

stwierdzić, że występuje w nim łącznie tożsamość przedmiotowa -  wszystkie 

produkty stanowią system do diagnostyki obrazowej, tożsamość podmiotowa - 

możliwa jest realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę, oraz tożsamość 

czasowa - planowana realizacja zamówienia nastąpi w tym samym okresie czasu. 

Ponadto realizacja w podziale na części groziłaby nadmiernymi trudnościami 

technicznymi, a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Należy również 

zwrócić uwagę, że podział zamówienia na części doprowadziłby również do powstania 

nadmiernych trudności w dochodzeniu odpowiedzialności wykonawców za 

ewentualne wady przedmiotu umowy. Zakres zamówienia uzasadnia więc udzielenie 

zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie  

odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia lub wad zamówienia jako całości,                  

a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na 

zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia 

publicznego,  

2) nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                      

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp,   

3) nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa  w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,    

4) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,    

5) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy 

Pzp,   

6) przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia przez wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu                      

u zamawiającego – wszelkie informacje znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ,   

7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,   

8) nie przewiduje aukcji elektronicznej,   

9) nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp,    

10) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,    

11) nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   

8. Klauzula Informacyjna o RODO:   

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. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:    
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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;   

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.    

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pn.: „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) 
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realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020.    

III. 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) diagnostyczna stacja lekarska z oprogramowaniem,  

4) przeglądarka obrazów referencyjnych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.   

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był uprawniony do wprowadzania do obrotu 

wszelkiego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający wymaga, aby całość oferowanego i dostarczanego sprzętu oraz 

oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie 

Unii Europejskiej.  

5. Zamawiający wymaga, aby ofertowana infrastruktura sprzętowa była fabrycznie nowa, 

kompletna, posiadała wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagała żadnych 

dodatkowych nakładów i była gotowe do pracy.  

6. Wykonawca zapewni świadczenie gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia przez 

okres nie krótszy niż wskazany w poszczególnych pozycjach w Załączniku nr 1 do SWZ 

(SOPZ) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, z uwzględnieniem 

opisanych w danym załączniku oraz w niniejszym dokumencie wymagań dotyczących 

warunków tej gwarancji. Okres rękojmi obejmuje czasokres udzielonej przez wykonawcę 

gwarancji.  

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

 48180000-9  Pakiet oprogramowania medycznego  

33110000-4  Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i 

weterynaryjnego  

 48820000-2   Serwery   

72000000-5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia  

 72263000-6  Usługi wdrażania oprogramowania  

8. Rozwiązanie równoważne  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie  spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych wraz z jego opisem lub normami.  

9. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.   
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10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, o których mowa art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.    

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).    

12. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (w Formularzu oferty) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są 

mu wiadome na tym etapie)  nazwy (firmy) tych podwykonawców.    

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników  w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania 

jego własnych pracowników.   

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    

Termin wykonania zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.   

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA    

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.    

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący:  

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, instalacja, konfiguracja i wdrożenie 

infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej zestawy komputerowe, serwery) oraz 

oprogramowania do diagnostyki obrazowej, tj. Radiologicznego Systemu 

Informatycznego (RIS) i / lub Systemu Archiwizacji Obrazu i Komunikacji (PACS) o 

wartości nie mniejszej niż 110 000 PLN brutto.  

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 
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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.  

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie 

spełnia, na podstawie treści oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VII SWZ.  

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy 

Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.  

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, przy czym nie podlegają 

sumowaniu wartości wykazywanych zamówień.  

VII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie:  

1) braku podstaw do wykluczenia   

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.  

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Oświadczenie składają odrębnie:  

a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.  

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.  

6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

podmiotowych 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;  
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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 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.  

VIII. WYMAGANIA 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:  
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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-2/22  

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.  

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą,  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia.  

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium Wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,  

2) którego oferta została odrzucona,  

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza,  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10 powyżej, powoduje 

rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.  

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, a zwrot wadium wniesionego w innej 
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formie niż w pieniądzu następuję poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi 

oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) ustawy Pzp, 

występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 

ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył odpowiednio 

przedmiotowych środków dowodowych lub podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy 

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów 

lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było 

wymagane),  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza oferty, stanowiącego 

Dodatek nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca składa Formularz cenowy wg wzoru 

stanowiącego Dodatek nr 1A do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w przypadku 

sprzętu producenta, symbol, model i inne parametry, natomiast w przypadku 

oprogramowania, nazwę, producenta i wersję, oferowanego przedmiotu zamówienia w 

odpowiednich pozycjach ww. formularzy. Wskazanie to musi umożliwić jednoznaczną 

ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. Brak wskazania przez wykonawcę 

wymaganych niniejszych informacji, dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia 

lub brak złożenia formularza cenowego wraz z ofertą, będzie skutkować odrzuceniem 

oferty.    

Wymagana forma:  

Ww. formularze muszą być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

2. Wykonawca wraz z ofertą składa:   

a) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ – wzór oświadczenia stanowi 

Dodatek nr 2 do SWZ.  

Wymagana forma:  
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Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie.   

W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, 

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  

b) Pełnomocnictwo:   

• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 

dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 

umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.   

• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 

należy załączyć do oferty.   

Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W przypadku gdy zostały 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, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej                   

w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się      

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,                  

w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 

każdego z nich dotyczą lub notariusz.  
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c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego  

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.  

d) Wadium   

Wymagana forma:  

Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie 

tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. 

oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

jego wystawcę.   

Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 

badania ofert.  

e) Wykaz rozwiązań równoważnych – o ile dotyczy  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych z jego opisem lub normami.  

Wymagana forma:  

Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
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f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 

składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 

udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Wymagana forma:  

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

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.   

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować.   

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt a) niniejszego 

rozdziału, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę  

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  
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10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730)   

2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: /womp_kielce/SkrytkaESP oraz poczty 

elektronicznej.  

3. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

4. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: womp@womp.com.pl.  

5. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza 

do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 3 adres e-mail. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji z Zamawiającym.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.   

8. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.   

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.   

10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.   

11. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego 

postępowania prowadzona była w języku polskim.  

12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.   

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.   

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

16. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SWZ zaleca się przesyłanie plików                z 

pytaniami w wersji edytowalnych plików na adres: womp@womp.com.pl lub przy użyciu 

miniPortalu zgodnie z ust. 3 niniejszego rozdziału.  

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, zamawiający 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

18. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

19. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania są:   
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- w sprawach merytorycznych :Grzegorz Warowiec  tel.413479 745 i Zbigniew Bugaj tel. 41 

3479705, 

- w sprawach proceduralnych : Marzena Wacławik tel. 41 3479713  

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert, tj. do dnia 

07.05.2022 roku.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

1. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2022 roku, o godz. 1100.  

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 roku, o godz. 1115.   

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.   

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:   

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;   

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY   

1. Wykonawca podaje „Cenę oferty (brutto)” zgodną z ceną oferty brutto z Formularza 

cenowego, wpisując liczbowo i słownie w Formularzu oferty – Dodatek nr 1 do SWZ.   

2. Wykonawca oblicza „Cenę oferty (brutto)” wypełniając rubryki tabeli zawartej                          

w Formularzu cenowym (Dodatek nr 1A do SWZ), który stanowi załącznik do oferty. Każda 

pozycja formularza przypisana jest do odpowiedniej pozycji Załączników nr 1 do SWZ.       W 

oznaczonych pozycjach wykonawca zobowiązany jest do określania danych niezbędnych 

do dokonania oceny oferty. Ceny wszystkich pozycji z Formularza cenowego muszą 

zawierać koszty wszystkich elementów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ.  

3. „Cena oferty (brutto)” musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia określone w SWZ (w tym w Załączniku Nr 1 do SWZ) oraz wykonanie 

wszystkich prai czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie i wzorze 

umowy oraz inne koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  
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4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku – zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami 

matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku).  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:  

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

8. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Dodatku nr 1 do SWZ - Formularz 

oferty. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u zamawiającego.   

9. Pozostałe informacje dotyczące badania i oceny ofert: 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 

innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego 

rozdziału.   

2) Zamawiający poprawi w ofercie:    

a) oczywiste omyłki pisarskie,    

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki 

błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu 

nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że 

składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając 

reguły arytmetyczne. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i jednostek miar 

przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową i liczbę jednostek miar. W 
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przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową 

uznaje się wartość cyfrową obliczoną w „Formularzu oferty”,   

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,    

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.    

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. c powyżej, zamawiający wyznaczy 

wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki 

lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie 

uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.   

4) Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie            

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 

zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia 

ceny, lub jej istotnych części składowych.   

5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywać 

będzie na wykonawcy.   

6) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz               

z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.   

7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana  

w art.  226  ust 1 ustawy.   

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT   

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:  

a) Cena oferty (C)          -  60 %  

b) Cechy i funkcjonalności oprogramowania (F) -  35 %  

c) Jakość (J)          -  5%  

2. Zasady przyznawania punktów:  

a) Cena oferty (C) - liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg 

poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (max 60 pkt):  

            C min  

 C = ------------------ x 60 pkt    gdzie 1 pkt = 1%  

C bad  

          gdzie:  

    C    -  ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny  
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    C min  -  cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert  

    C bad  -  cena oferty (brutto) badanej oferty  

b) Cechy i funkcjonalności oprogramowania (F)  – max 35 pkt, gdzie 1 pkt = 1%:  

Punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:  

    Opis  Punkty  

Oprogramowanie RIS i PACS pochodzące od jednego 
producenta  
NIE – 0 pkt  

TAK – 10 pkt  

10 pkt  

Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego 
DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy 
roboczej DICOM  
NIE – 0 pkt  

TAK – 15 pkt  

15 pkt  

Oprogramowanie RIS sterujące robotem do nagrywania 
płyt bez konieczności instalacji zewnętrznego 
oprogramowania na komputerze sterującym robotem  
NIE – 0 pkt  

TAK – 10 pkt  

10 pkt  

Wykonawca wskaże powyższe informacje w Formularzu oferty.   

c) Jakość (J)  – max 5 pkt, gdzie 1 pkt = 1%:  

Punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:  

    Opis  Punkty  

Przekątna monitora medycznego powyżej 22”  

NIE – 0 pkt  

TAK – 5 pkt  

5 pkt  

Wykonawca wskaże powyższe informacje w Formularzu oferty.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą 

sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (Wp), obliczoną wg poniższego wzoru:  

WP = C + F + J  

gdzie:  

WP - wynik punktowy  

C - liczba punktów w kryterium Cena, wyliczona według wzoru z lit. a,  

F - liczba punktów w kryterium Cechy i funkcjonalności oprogramowania, wyliczona według 

zasad określonych w lit. b.  

J - liczba punktów w kryterium Jakość, wyliczona według zasad określonych w lit. c.  

Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.  

4. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający stosuje 

zapisy art. 248-251 ustawy Pzp.  

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania  i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.   

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta.  

5. Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym 

wykonawcy.   

6. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu 

dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz w SWZ, w szczególności:  

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 

upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,  

b) umowy z ewentualnymi aneksami regulującej współpracę między wykonawcami 

występującymi wspólnie, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 

do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 

płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy 

niż termin realizacji zamówienia.  

7. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest także:  
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a) uzgodnić z zamawiającym sposób i formę lub formy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,  

b) najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego jej wykonania.  

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w oferty.   

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego 

wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:   

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  3) 

gwarancjach bankowych,   

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,   

5) 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).   

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy          

w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kielcach 10 8493 0004 0000 0060 

2927 0001 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.  

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

9. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące 

elementy:  

1) wskazanie wykonawcy, wskazanie zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub 

gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) 

wraz z ich siedzibami,  

2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało 

poręczenie lub gwarancja,  

3) wskazanie sumy gwarancji,  

4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,  
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5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

10. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć 

przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca  

z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.  

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginału w postaci 

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia.  

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg zasad określonych w art. 453 ustawy Pzp, tj.:  

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane,  

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu 

wykonania umowy.  

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte 

we wzorze umowy, stanowiącym Dodatek nr 6 do SWZ.   

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały 

zawarte w w/w wzorze umowy.   

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY       

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych.   

2. Odwołanie przysługuje na:   

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;   

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.   

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.   
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej.   

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.   

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ    

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - Załącznik nr 1   

XX. WYKAZ DODATKÓW DO SWZ (WZORY)   

1. Formularz oferty - Dodatek nr 1  

2. Formularz Cenowy- Dodatek nr 1A   

3. Oświadczenie składane w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Dodatek nr 2   

4. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Dodatek nr 3  

5. Oświadczenie wykonawcy – Dodatek nr 4  

6. Wykaz dostaw – Dodatek nr 5  

7. Projektowane postanowienia umowy - Dodatek nr 6   

  


