
 

1 

Dubie, dnia 03.11.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2022 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Klinika Psychiatryczna i Terapii uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak 

Dubie 1A, 97-420 Szczerców 

NIP: 618 117 20 14 

e-mail: ksiegowosc@wolmed.pl  

  

II. Nazwa projektu lub programu. 

Projekt finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. 

Umowa nr: 05/240156/68BB/2022 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 odniesienia poziomy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 

świadczeniodawców. 

Zamówienie jest udzielane w trybie zapytania ofertowego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zaleceń z audytu cyberbezpieczeństwa w Klinice Psychiatrycznej 

i Terapii uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak zgodnie z zakresem określonym w 

Zarządzeniu nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Architekturą bezpieczeństwa 

systemów informatycznych w modelu „zero zaufania” NSC 800-207 wer. 1.0 oraz Planem działania w 

zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia – Rekomendacje Centrum e-Zdrowia w zakresie 

budowy systemów cyberbezpieczeństwa, poprzez: 

1.1. Wdrożenie systemów teleinformatycznych w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających 

prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa poprzez: 

1.1.1 wprowadzenie systemu kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami 

(scentralizowane zarządzanie użytkownikami bezprzewodowymi w głównej siedzibie zapewniające 

rozliczalność, identyfikację i ograniczenie dostępności). Wdrożenie minimum 9 punktów 

dostępowych Wi-Fi obsługujących technologię WiFi6. 

1.1.2 wdrożenie segmentacji sieci komputerowej w celu podniesienia bezpieczeństwa dostępu do 

zasobów informatycznych oraz:  

a) uruchomienie 4 lokalnych punktów dystrybucyjnych w głównej siedzibie (o minimalnych 

parametrach technicznych): 

1. gigabitowy przełącznik zarządzany min 24 porty z PoE oraz min 2 porty SFP 

2. szafkę RACK min 6U 

3. przełącznicę światłowodową i niezbędny osprzęt 

4. patch panel 24p kat 5e 

5. listwę zasilająca 

b) uruchomienie głównego punktu dystrybucyjnego w siedzibie zawierającego (o minimalnych 

parametrach technicznych): 

1. Szafę serwerową 42U min 800x800 z wyposażeniem w listwy prowadzące boczne 

2. UPS o mocy min 3000 VA 

3. gigabitowy przełącznik zarządzany min 24 porty z PoE oraz min 4 porty SFP 

4. przełącznicę światłowodową i niezbędny osprzęt 

5. router brzegowy z firewallem i obsługą szyfrowanych tuneli VPN 

c) uruchomienie w oddziałach szyfrowanych tuneli VPN do siedziby głównej.  
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1.1.3 wdrożenie domenowego systemu zarządzania tożsamościami poprzez implementację na serwerze w 

siedzibie głównej dedykowanego oprogramowania serwerowego dla minimum 90 użytkowników 

będących w 7 lokalizacjach (Dubie, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Pajęczno, Łask, 

Wieluń) zgodnego z aktualnymi rekomendacjami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i przepisami 

prawa. 

1.1.4 rozbudowa istniejącego serwera PowerEdge T130 o minimalne parametry: 

a) pamięć RAM min 32GB 

b) kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym pamięci 

c) 4 szt. dysków 4TB NLSAS 

d) niezbędne licencję do oprogramowania serwerowego 

1.1.5 wdrożenie narzędzi do wirtualizacji i uruchomienie ich na serwerze 

1.1.6 wdrożenie systemu do monitorowania sieci komputerowej 

1.1.7 wdrożenie systemu do  skanowania podatności 

1.1.8 zapewnienie prewencji i detekcji zagrożeń poprzez modernizację istniejącego systemu CCTV w 

zakresie: 

a) wymiana istniejących 18 kamer analogowych na cyfrowe (o parametrach minimalnych 2 MPx) 

b) przeniesienie i uruchomienie rejestratorów do Głównego punktu dystrybucyjnego w oparciu o sieć 

komputerową w siedzibie głównej 

c) montaż zewnętrznych 2 kamer obrotowych wraz z słupami 

1.2. Wdrożenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowanego do kadry zarządzającej oraz osób 

zatrudnionych w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT, w tym: 

1.2.1 ochrony przed zaawansowanymi atakami przez pocztę WWW, 

1.2.2 tworzenia i zarządzania polityką haseł i tożsamości, 

1.2.3 zarządzania ryzykiem, dokumentacją i polityką bezpieczeństwa w jednostkach publicznych w 

świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimum wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z 2017r poz. 

2247), 

1.2.4 wykonywania kopii zapasowych oraz tworzenia i utrzymania polityki ciągłości działania. 

2 Przyjęte założenia do pkt. 1.2 są następujące: 

2.1 Formuła szkoleń: Szkolenie powinno mieć charakter wykładów teoretycznych oraz warsztatów. 

2.2 Liczba uczestników szkolenia 70-80 osób. 

2.3 Miejsce odbywania się szkoleń: w salach konferencyjnych/szkoleniowych budynków Zamawiającego 

(dokładne miejsce szkoleń zostanie podane przez Zamawiającego po ustaleniu daty szkoleń). 

2.4 Przewidywany czas szkolenia to 4 godz. dla jednej grupy, przy założeniu liczby uczestników do 20 osób 

na grupę (w tym jedna przerwa 15 minut). 

2.5 Przeprowadzanych szkoleń - 5 dni roboczych. 

2.6 Terminy szkoleń – do ustalenia i realizacji w miesiącu listopad 2022r. 

2.7 Usługa powinna obejmować: koszty trenera i materiałów szkoleniowych, dojazdu, ewentualnych innych 

kosztów związanych np. z pobytem trenera/trenerów. 

2.8 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu: 

2.8.1 program szkolenia, 

2.8.2 materiały szkoleniowe dla uczestników, opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  

w których skład wchodzą m.in.: prezentacje przygotowane w oparciu o zagadnienia programowe 

(prezentacji w formie papierowej i szczegółowych materiałów w formie elektronicznej) 

2.8.3 certyfikaty dla uczestników (z wyszczególnionym tematem szkolenia, terminem oraz nazwiskiem 

trenera prowadzącego), 

2.8.4 listy obecności oraz listy osób potwierdzających odbiór certyfikatów. 

3 W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów w terminach wynikających z par. 

IV, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych w wysokości 1,5% 
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łącznego wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

4 Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności wszystkich podanych przez Wykonawcę  

w ofercie informacji we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie 

dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. 

5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6 Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

7 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz składają ofertę na własne 

ryzyko i na własny koszt. 

8 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił gwarancję producenta na wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu zamówienia, na okres 1 roku od daty odbioru przez 

Zamawiającego. 

9 Główny kod CPV: 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

10 Dodatkowy kod CPV: 

− 51610000-1- Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji 

− 31710000-6- Sprzęt elektroniczny 

− 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

− 80550000-4- Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 

− 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 

11 Dnia 8.11.2022 r. o godz. 10:00 zaplanowano oględziny wszystkich siedmiu lokalizacji (licząc od siedziby 

Zamawiającego: Dubie 1A, 97-420 Szczerców). W przypadku ewentualnych zapytań, proszę o kontakt 

email: ksiegowosc@wolmed.pl 

 

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności. 

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022r. (par 1 i 2 z pkt. III Opis przedmiotu 

zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi objętej niniejszym 

Zapytaniem. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po zrealizowaniu opisu przedmiotu zamówienia, 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1 spełniają warunki dotyczące:  

1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

1.1.2 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

1.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 

1.2.1 Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, a wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym  

a Wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z zapytania ofertowego. 

Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

(1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

(2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

(3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

(4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-urzadzen-komputerowych-i-przetwarzania-informacji-7688
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-elektroniczny-2372
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozny-sprzet-komputerowy-2026
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-specjalistycznego-8940
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

1.2.2 Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę ofertową brutto niższą o co 

najmniej 30% od wartości zamówienia, ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem 

niniejszego postępowania. 

1.2.3 Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty w każdym przypadku niespełniania przez ofertę 

wymogów określonych w niniejszym zapytaniu. 

2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać: 

2.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca spełni 

warunek, jeżeli wykaże, że ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to 

w okresie prowadzenia działalności, należycie wykonał co najmniej 2 usługi wdrożeniowe w zakresie 

przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1. 

W przypadku pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca spełni warunek jeśli: 

− Dysponuje trenerem/trenerami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia, którzy specjalizują 

się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych, posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie 

w realizacji szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zrealizowali je z należytą 

starannością. 

− Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zrealizowali z należytą 

starannością co najmniej 3 szkolenia i 3 audyty związane z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

− Posiadający rekomendacje potwierdzające przeprowadzenie szkoleń (dla minimum 50 osób) oraz 

audytów z ww. zakresu w jednostkach sektora finansów publicznych lub wydatkujących środki pieniężne 

w ramach zarządzania funduszami pochodzącymi np. ze środków UE w ilości minimum 3 rekomendacji. 

− Posiadający przez osobę/osoby przeprowadzające szkolenie z wdrożeniem (trenerów) aktualnego 

certyfikatu wymienionego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do 

prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych. 

− Spełnienie warunków określonych powyżej zostanie potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednimi 

referencjami/zaświadczeniami/kopiami certyfikatów/innymi dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie usług i posiadanego doświadczenia oraz przez złożenie przez Wykonawcę podpisanego 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu. 

2.2 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

W świadczenie usługi musi być zaangażowana osoba/trener/trenerzy, których kwalifikacje, wiedza  

i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował minimum 1 osobą/trenerem posiadającym uprawnienia wykazane w powyższym 

punkcie. 

W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy. Wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do 

świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców.  

Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy wykaz według wzoru określonego w Załączniku nr 3 i 4 

do Zapytania dotyczący wykazu usług i osób, które będą zaangażowane w realizację Usługi.  

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełniania 

tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty: 
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, 

2) wykaz usług - w celu oceny spełniania warunku w zakresie wymaganego doświadczenia  wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania, 

3) wykaz osób zaangażowanych ze strony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu zamówienia wraz  

z podaniem informacji o ich kwalifikacjach i wykształceniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do Zapytania. 

2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy 

dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy dołączone do oferty 

dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). 

 

VII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

VIII.  Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  

Załącznik nr 1 do Zapytania wraz z specyfikacją techniczną przedstawiającą systemy 

teleinformatyczne, w tym  urządzenia, oprogramowania zapewniające prewencję, reakcję i 

detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa planowanych do wdrożenia; 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – 

Załącznik 2 do Zapytania; 

3) wykaz usług - w celu oceny spełniania warunku w zakresie wymaganego doświadczenia (Załącznik 

nr 3 do Zapytania). 

4) wykaz osób zaangażowanych ze strony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu zamówienia wraz  

z podaniem informacji o ich kwalifikacjach i wykształceniu (Załącznik nr 4 do Zapytania), 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opisać w następujący sposób: 

 

Oferta w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2022 Cyberbezpieczeństwo 

Nie otwierać przed dniem 11.11.2022 r. godz. 13.00 

Klinika Psychiatryczna i Terapii uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak 

Dubie 1A, 97-420 Szczerców 

 

bądź podpisaną i zaszyfrowaną za pośrednictwem email: ksiegowosc@wolmed.pl 

5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, 

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 

wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
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6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert.  

 

IX. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.11.2022 r. do godziny 13.00 i zaadresować 

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VIII ust. 4, bądź podpisaną i zaszyfrowaną za 

pośrednictwem email: ksiegowosc@wolmed.pl 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie 

kryteriów: 

 

Nr kryterium/ Nazwa kryterium /Waga kryterium 

I Cena brutto (C) 100 % 

 

Oferty nieodrzucone oceniane będą wg wzoru: 

O = C + T, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto 

T = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium Termin wykonania usługi. 

 

Kryterium I – cena brutto - C 

Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu 

ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, na podstawie poniższego wzoru: 

C = (Cn / Cb) x 100  

Gdzie: 

Cn – najniższa cena oferty, Cb – cena oferty badanej 

 

2. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania usługi dłuższy niż 16 dni, zostanie odrzucona. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty żadnego terminu wykonania usługi, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje maksymalny termin wykonania usługi, czyli 16 dni. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

XI. Podwykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom oraz polegania na 

zasobach podmiotów trzecich przy wykazaniu spełniania wymogów udziału w postępowaniu. 

 

XII. Warunki zmiany umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących sytuacjach: 

1) W przypadku zmiany stawki podatku VAT możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu 

odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-). 
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2) W przypadku zaistnienia siły wyższej możliwa jest w szczególności zmiana: zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub sposobu i/lub metody realizacji 

przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia umownego. 

3) W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym także leżących po 

stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami możliwa jest w szczególności zmiana: zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub sposobu i/lub metody 

realizacji przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia umownego. 

 

XIII. Pozostałe postanowienia. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena 

najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, w przypadku braku dołączenia do oferty 

wymaganych załączników i oświadczeń  oraz, jeśli treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego 

Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 

3. Zamawiający informuje, że wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym typy i symbole urządzeń czy 

systemów oraz nazwy ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie) mają 

każdorazowo charakter wyłącznie przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu 

sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. takich które zagwarantują uzyskanie parametrów nie 

gorszych od założonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

4. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że zamiennik jest adekwatny pod 

względem funkcjonalnym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie spowoduje niekorzystnej zmiany 

jakiejkolwiek z zakładanych właściwości przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty, w przypadku 

stwierdzenia, że oferta nie jest kompletna lub możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 

do treści oferty. Wezwanie do złożenia wyjaśnień nie może prowadzić do zmiany zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym 

czasie i bez odszkodowania dla podmiotów składających oferty. 

 

XIV. Wykaz załączników. 

 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 - Wykaz usług - w celu oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

Załącznik nr 4 –  Wykaz osób zaangażowanych ze strony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu zamówienia 

wraz z podaniem informacji o ich kwalifikacjach i wykształceniu. 

 


