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90-557 Łódź , ul. Andrzeja Struga 86 

Tel: centrala  42 20-84-800 , sekretariat 42 20-84-810 

http://www.mcmpolesie.pl    e-mail:  sekretariat@mcmpolesie.pl  

Godziny urzędowania:  pn. – pt.  08:00 – 15:35. 

 

Specyfikacja 

Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(SIWZ) 

postępowania przetargowego dotyczącego  

 

dostaw  trzech sztuk aparatów USG 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CVP): 

33.11.22.00-0  - aparaty ultrasonograficzne 
   
 

nr referencyjny postępowania:   

ZP / 3 / 2019 r. 

 

Termin składania ofert:  21.05.2019r.  do godziny  12:00 

Termin otwarcia ofert:    21.05.2019r.  o  godzinie  12:10 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia  ..........................................                                                 Zatwierdzam: ...................................... 
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi                                                                        

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233                                                                                                                         

Adres siedziby: ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź.                                                                                

Adres do doręczeń: jak wyżej.                                                                                                                   

Regon: 000316393  ,  NIP: 7272408670                                                                                               

Tel: centrala  42 20-84-800,  sekretariat 42 20-84-810. 

Adres strony internetowej:  www.mcmpolesie.pl  ,   e-mail:  sekretariat@mcmpolesie.pl 

Godziny urzędowania: pn. – pt.  08:00 – 15:35. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

     Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp".                                                                                                                  

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 euro, a jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  trzech sztuk aparatu USG dla potrzeb 

Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi. 

       Wspólny słownik zamówień CPV: 33.11.22.00-0 - aparaty ultrasonograficzne. 

 W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: 

• dostawa przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do: 

-  Przychodni Nr 31 w Łodzi, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17, 

-  Przychodni Nr 39 w Łodzi, ul. Maratońska 71, 

po wcześniejszym ustaleniu terminu - rozładunek i montaż siłami Wykonawcy; 

• montaż oraz uruchomienie aparatów; 

• ustawienie parametrów aparatów zgodnie z potrzebami Zamawiającego – w razie 

konieczności dokonanie korekt zgłaszanych przez Zamawiającego (ponowne ustawienie 

parametrów maks. jeden raz); 

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji) - 

Wykonawca zapewni m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty 

serwisowe – częstotliwość zgodnie z przepisami. Wykonawca dostarczy dokumenty 

określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym 

i pogwarancyjnym. 

Szczegółowy opis poszczególnych aparatów - „Zestawienia wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”  zawierają odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3  do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Oferowane aparaty muszą być:  fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 

2019, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i używania w Polsce 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadające właściwe certyfikaty 

zgodnie z wymaganiami UE, odpowiednio oznakowane i posiadać wymagane prawem 

certyfikaty bezpieczeństwa, posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną 

do normalnego korzystania przez Zamawiającego z aparatu tj.: gwarancje, instrukcje, opisy 

techniczne, itp. 

Warunki gwarancji oferowanego sprzętu muszą obejmować  okres minimum 36 miesięcy 

biegnący od dnia instalacji i uruchomienia danego aparatu stwierdzonego protokołem 

przekazania-odbioru (szczegółowe zaoferowane warunki gwarancji Wykonawca zamieści                        

w załączniku nr 8 do SIWZ  - formularz ofertowy). Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi 

być dostępny na terenie Polski.  

2. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik                    

nr  9 do SIWZ. 

mailto:sekretariat@mcmpolesie.pl
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w 

SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w 

szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie 

równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.   

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 

i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY   

     SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

1. WARUNKI PODMIOTOWE: 

1.1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1.1. nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków określonych                                   

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu                  

z postępowania, jeżeli  z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów 

wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na 

zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować 

uwarunkowania zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać                                      

w sposób szczególny. 

b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonali, minimum 3 (trzy) dostawy aparatów USG o łącznej wartości co najmniej 

200 000,00 zł, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane – w formie oświadczenia Wykonawcy. 

1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy 

Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego warunek określony w punkcie 1.1.2.  litera b) zostanie spełniony, jeżeli spełnia 

go samodzielnie chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie; 

1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

1.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w punkcie 1.2., zostanie wybrana, 

Zamawiający zastrzega możliwość żądania, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych przypadkach, 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust.2).  

1.6. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.7. Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonana  zostanie  w  oparciu  

o przedłożone dokumenty w formule:  spełnia/nie spełnia. 
 

2. WARUNKI PRZEDMIOTOWE: 

2.1. Wymagania formalne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

2.1.1.   Oferowany sprzęt musi być oznakowany znakiem zgodności CE.  

  

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcę  

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy                           

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 243) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498). 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE     

      WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAŁĄCZENIA DO OFERTY: 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik nr 4 do 

SIWZ); 

1.2. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 5 do 

SIWZ) -  w przypadku wspólnego ubiegania  się      o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenia, o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

2. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,                  

w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

2.2.  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający żąda następujących     

        dokumentów: 
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2.2.1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 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 – wzór stanowi załącznik nr 6 

UWAGA 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasobach i 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, 

zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 2.2 udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, Zamawiający żąda:  

1) w przypadku warunku, o którym mowa  w Rozdziale V w punkcie 1.1.2.  litera b) – 

dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1.2.1 (wykaz dostaw); 

2) oświadczenia Wykonawcy określającego: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

2.3.  W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  

          w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

2.3.1. odpisu 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. 2 4 ust.    

           5 pkt.1 ustawy Pzp; 

2.3.2.   informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji                    

z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający 

przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy 

kapitałowej stanowiący – załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

3.1. oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.                        

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy                                      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z pózn. zm.), dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale; 

3.2. dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.                          

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy                                   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z pózn. zm.), inne niż 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem; 

3.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
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każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

pisemnej. 

4. Wykonawca powinien załączyć  do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo  

do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.                 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych 

Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 

5.   Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem  

  na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.  

 

6.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

  Polskiej składa dokument potwierdzający, że: 

6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentu, o których mowa w pkt 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w zakresie        

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7.1.Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                      

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego 

– oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty. 

7.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych. 

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego  przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, 

że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,  

że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów . 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp,  

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,                      

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                                
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w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700.). 

13. W celu potwierdzenia, że  oferowane  dostawy  odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, należy załączyć poniższe dokumenty: 

13.1. Certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie produktu 

medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. W przypadku 

zestawów różnych urządzeń, Zamawiający wymaga, aby z treści certyfikatu bądź deklaracji 

zgodności jasno wynikało jakich urządzeń dotyczą.  

13.2.   Materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne 

itp.) potwierdzające zaoferowane parametry techniczne. Zamawiający żąda wskazania                           

w treści folderów potwierdzanych parametrów oraz numerów punktu tabeli zawierającej opis 

oferowanego przedmiotu (załączniki nr 1, 2 i 3). Parametry których nie można 

udokumentować w folderze należy potwierdzić oświadczeniem producenta oferowanego 

urządzenia.  

Brak wskazania przez Wykonawcę w treści folderów potwierdzanych parametrów oraz 

numerów punktu tabeli zawierającej opis oferowanych przedmiotów, spowoduje wezwanie 

do wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Brak wyczerpującej (potwierdzającej) 

odpowiedzi zostanie uznany za podstawę do wezwania do uzupełnienia dokumentu  

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ     

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji, dopuszcza możliwość 

komunikowania się i wymiany informacji przez Wykonawców osobiście, przez posłańca lub za 

pośrednictwem: 

a) operatora pocztowego / kuriera - dokumenty kierowane na adres: Miejskie Centrum 

Medyczne „Polesie” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź; 

b) poczty elektronicznej na adres: przetargi@mcmpolesie.pl 

2. Wyłączna forma pisemna dotyczy składania ofert, zmiany ofert lub ich wycofania oraz 

oświadczeń woli. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przesyłają oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt 

jej otrzymania. 

4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni powszednie,               

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:35. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

St. Inspektor ds. zamówień publicznych Anna Urbańczyk  tel. 42 20-84-813. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM                                                      

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

X . TWERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ                                                       

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

mailto:przetargi@mcmpolesie.pl
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  

 ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni . 

4. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził 

się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

XI . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT                                                       

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ,  

i przygotować ofertę zgodnie z treścią oraz wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Na treść oferty składa się: 

-  formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8; 

-  zestawienie parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu oferowanego  

   aparatu USG. 

3. Do oferty należy załączyć oświadczenia określone w Rozdziale VII SIWZ pkt 1.1. i 1.2. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy Wykonawca ma obowiązek udowodnienia                         

w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają adekwatne uprawnienie                               

do składania oświadczeń woli. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była 

ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób 

ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), 

oraz zawierała spis treści. 

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź  oraz opisane: 

 „Oferta dostawy trzech aparatów USG – nr referencyjny ZP/3/2019 r.- nie otwierać przed 

21.05.2019r. godz. 12:10”.   

9. Na kopercie należy umieścić, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane                      

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu  

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępniane. 

11. 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. 

W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia                                           

i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych                    

i uzasadnienia faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica 

przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, Zamawiający 

uzna, że informacje nie zostały w sposób skuteczny zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa czego konsekwencją będzie udostępnienie oferty i dokumentów złożonych 

wraz z ofertą bez żadnych ograniczeń.  

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne  
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i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte 

podczas otwarcia oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną 

ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 

w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych 

nie będą otwierane. 

 

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  Łódź, ul. A. Struga 86,                                                        

w  SEKRETARIACIE,  pok.  nr  1  (I piętro),  do dnia 21 maja 2019r.  do    godz.  12:00                          

- z uwagi na przypadki dostarczania ofert do  przychodni znajdującej się w tym samym budynku 

co siedziba  Zamawiającego, prosimy o umieszczenie na kopercie informacji,   iż ofertę należy 

dostarczyć  do  SEKRETARIATU  Zamawiającego. 

2. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom  

nie otwarte.  

3. Oferty przesłane pocztą zostaną  zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem, że ich 

doręczenie przez pocztę nastąpi do dnia 21.05.2019r. do godziny 12:00.  Decydujące 

znaczenie dla zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do 

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

4. Wykonawca składający ofertę w sekretariacie Zamawiającego otrzyma pisemne potwierdzenie  

złożenia  oferty, wraz z numerem jakim została oznakowana oferta.  

5. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu  21.05.2019r. o godzinie 12:10                        

w sali  konferencyjnej, mieszczącej  się w siedzibie Zamawiającego w Łodzi,  ul. A. Struga 86,  

na parterze.   

6. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 

dotyczące cen oraz terminów płatności zawartych w ofertach. 

8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.   

 

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy                          

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 178). 

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. 

2. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów  i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów  w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena jednostkowa towaru to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 
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4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.  

o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm). 

5. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr 

setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny 

zaokrągla się w górę. 

 

XIV.  OPIS KRYTERIÓW, ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena     – waga kryterium 60% 

2) Termin płatności   – waga kryterium 40 % 
 

Ad. 1) Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 60 punktów, przy czym oferta  

z najniższą ceną uzyska 60 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty  

wg następującego wzoru: 

                                  Cena brutto najniższej oferty 
Liczba punktów = ---------------------------------------------  x 60 

      Cena brutto badanej oferty 

  
Ad. 2) Oferta w kryterium termin płatności może uzyskać od 0 do 40 pkt. Przyznawanie ilości 

punktów poszczególnym oferentom w kryterium termin płatności odbywać się będzie 

następująco: 

✓ jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności do   7 dni otrzyma 10 punktów 

✓ jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności do 14 dni otrzyma 20 punktów 

✓ jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności do 21 dni otrzyma 30 punktów 

✓ jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności do 30 dni otrzyma 40 punktów 

✓ jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności inny niż wskazany powyżej lub nie 

wskaże terminu płatności w ofercie, otrzyma 0 punktów 
 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny - 

kryterium nr 1  i  kryterium nr 2 odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując 

najwyższą ilość punktów. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W 

CELU  PODPISANIA UMOWY. 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz zgodnie z art. 92 ust. 2 

ustawy Pzp udostępni tą informację na swojej stronie internetowej www.mcmpolesie.pl . 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 

i miejscu podpisania umowy. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia 

usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

http://www.mcmpolesie.pl/
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XVII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy                           

z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 

2. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 

zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy          

w zakresie: 

a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy: 

• wynikającego z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

• z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie umowy                                               

w wyznaczonym terminie, 

• w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

b) wynagrodzenia: 

• w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 

3.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                    

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zmiany postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                                

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa  w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

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

4.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.  

5. Zamawiający  lub  odwołujący  może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 

zostały w Dziale VI ustawy Pzp.  

 

XIX.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA.  

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
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1) 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,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w  

punkcje 1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w punkcie 24.1, na stronie 

internetowej www.mcmpolesie.pl   

 

XX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.  

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”, informuję, że:  

• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”                     

w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, kod pocztowy: 90-557; 

• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować                    

w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@mcmpolesie.pl;  

• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny 

ZP/3/2019r.  pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG”, prowadzonym  w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                          

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),                       

dalej „ustawa Pzp”;   

• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy 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;   

• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Wykonawca posiada: 

−  prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy na podstawie art. 15 RODO; 

−  prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy na podstawie art. 16 RODO *) 

−  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                    

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **)  na podstawie art. 

18 RODO 

http://www.mcmpolesie.pl/
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−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy 

RODO; 

• nie przysługuje Wykonawcy: 

−  prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 

21 RODO.  

 
*)skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XXI.  ZAŁACZNIKI DO SIWZ.  

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

załącznik nr 1, 2 i 3  – opis przedmiotu zamówienia (zestawienie wymaganych parametrów 

technicznych i warunków gwarancji); 

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt   

                           12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp; 

załącznik nr 6 – wzór wykazu dostaw; 

załącznik nr 7 – wzór oświadczenia o powiązaniach kapitałowych; 

       załącznik nr 8 – wzór formularza oferty; 

 załącznik nr 9 – wzór umowy. 
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Załącznik nr  1 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

 
………………………..................……..          
Pieczęć (nazwa i adres) Wykonawcy 
 

Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagań dotyczących gwarancji i serwisu 
  

STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  
Z KOLOROWYM DOPPLEREM 

z kardio 
 
 
Nazwa:       ……………………….   Model: ………………………. 

Producent : ……………………….   Rok produkcji: ………………. 

 

Aparat USG z kardio 

Lp Parametr 
Wymagania 

graniczne 
 

KONSTRUKCJA 

1 

Stacjonarny aparat ultrasonograficzny  

z kolorowym Dopplerem. 

TAK  

 

2 

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie 

wcześniejszy niż 2019. 

TAK podać 

 

3 
Monitor kolorowy  LCD na ruchomym  
przegubowym ramieniu z możliwością regulacji 
niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23" 

Tak 
 

4 
Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy 
zajmujący więcej niż 50% ekranu 

Tak 
 

5 

Możliwość podglądu na ekranie monitora 
wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem 
w formie grafu bez konieczności wywoływania 
archiwum, lub raportu z badania. Opcja 
dostępna również w trakcie wykonywania 
badania. 

Tak 

 

6 
Aparat o wadze nie przekraczającej 100 kg. Tak  podać 

 

7 

Zasilanie sieciowe 220-230V. Możliwość 

rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię 

umożliwiającą przeprowadzenie badania 

trwającego min. 20 minut bez zasilania 

sieciowego. 

Tak 

 
 

8 

Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania   

220000 

TAK podać 
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9 
Dynamika systemu >250 dB Tak Podać  

10 

Zakres głębokości obrazowania aparatu w 

minimalnym zakresie min od 2 do 36 cm 

Tak 

 
 

11 

Cztery równorzędne  aktywne gniazda dla 

głowic obrazowych 

Tak Podać 
 

12 

Możliwość regulacji wysokości konsoli w 

zakresie min. 15 cm 

Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo w 

zakresie min 20 stopni. 

Tak 

 

13 
Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia 
głębokościowego wiązki TGC 

Tak 
 

Obrazowanie  

14 

B-mode z regulacją wzmocnienia tzw GAIN na 

żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach 

zaimportowanych z archiwum z częstotliwością 

odświeżania w B-mode (Frame Rate)                                   

min   600 Hz.  

Powiększenie obrazu  na żywo, obrazu 

zamrożonego ,obrazu z archiwum  min. 8 razy. 

Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości min. 

20 razy. 

Tak 

 

15 

Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie 
na ekranie dwóch obrazów w czasie 
rzeczywistym, typu B+B/CD 

Tak 

 

16 
Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-
dół 

Tak 
 

17 
Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez 
utraty detali  

Tak 
 

18 
Obrazowanie harmoniczne Tak 

 

19 

Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach 

tzw. krzyżowe min 9 kątów skanowania 

współpracująca na żywo z trybami color 

doppler, power doppler, z oprogramowaniem 

do redukcji szumów ultrasonograficznych – 

wygładzania obrazów.  

Tak 
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20 

Oprogramowanie do wygładzenia oraz 

wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu 

zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) 

współpracujące na żywo z trybami color 

doppler, power doppler, skrzyżowanymi 

ultradźwiękami,  Funkcja dostępna na żywo ,na 

obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i 

obrazów z archiwum 

Tak 

 

21 

Automatyczna optymalizacja parametrów 

obrazu 2D  do aktualnie badanego obszaru przy 

pomocy jednego klawisza. 

Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy 

pomocy jednego klawisza (min. automatyczne 

dopasowanie linii bazowej oraz skali) 

Tak 

 

22 

Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb 

wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych 

przepływów, M-mode, Doppier Fali Ciągłej.  

Tryb obrazowania panoramicznego. Tryb 

doppler tkankowy kolorowy 

TAK podać 

 

23 

Doppler PWD z regulacją kąta min. 80 w prawo 

i min. 80 w lewo na żywo, na obrazach 

zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z 

archiwum. Szerokości bramki w zakresie min. 1-

15 mm 

Tak, podać 

 
 

24 
Funkcja CINE min. 5000 obrazów. Tak 

 

25 

Duplex (2D/PWD)-dostępny na wszystkich 

głowicach 

Tak 

 

26 

Triplex (2D/PWD/CD)-dostępny na wszystkich 

głowicach 

Tak 

 

Głowice 

27 
Głowica conwex Tak opisać  

28 
Pasmo w zakresie min. 2 - 5 MHz Tak podać 

 

29 
Kąt pola skanowania min. 110 stopni, Tak podać  

30 

Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych 

- min. 190 

Tak podać 
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31 
Głowica endowaginalna Tak opisać   

32 

Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 

do 9 MHz 

Tak podać 
 

33 

Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych 

min. 190 

Tak podać 

 

34 
Kąt widzenia min. 180 Tak podać  

35 
Głowica liniowa  Tak opisać  

36 
Szerokość pola skanowania max. 40 mm Tak podać 

 

37 

Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych 

min. 190 

Tak podać 

 

38 
Obrazowanie trapezoidalne Tak 

 

39 

Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 4 

do 12 MHz 

Tak podać 
 

40 
Głowica sektorowa Tak podać  

41 
Pasmo pracy w zakresie min. 1-4 MHz.  Tak podać  

42 
Kąt pola skanowania min. 90 stopni. Tak podać  

Oprogramowanie 

43 

Oprogramowanie do badań ginekologicznych i 

położniczych 

Tak 

 

44 
Oprogramowanie do badań  jamy brzusznej Tak 

 

45 
 Oprogramowanie do badań  małych narządów Tak 

 

46 
 Oprogramowanie do badań  naczyniowych Tak 

 

47 
Oprogramowanie do badań  pediatrycznych Tak 

 

48 
Oprogramowanie do badań  kardiologicznych Tak 

 



 M.C.M. „Polesie” w Łodzi  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -  nr referencyjny postępowania: ZP / 3 / 2019 r. 

Dostawa trzech aparatów USG 

Strona 18 z 49 

 

49 

Oprogramowanie do badań  mięśniowo 

szkieletowych 
Tak 

 

50 
Oprogramowanie do badań  urologicznych Tak 

 

51 

Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z 

wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę 

ryzyka występowania zmian nowotworowych  w 

jajniku u pacjentek ginekologicznych według 

zaleceń norm towarzystwa IOTA 

Tak 
 

52 

Pakiety obliczeniowe/raporty do badań  

położniczych wraz z automatyczną detekcją i 

pomiarami biometrycznmi BPD,HC,AC,FL,HL 

Tak 
 

53 

Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe 

wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy 

przepływów mózgowych i pępowinowych.  

Tak 
 

54 

Możliwość ustawienia sekwencji pomiarów 

automatycznie pojawiających się po sobie min. 

BPD,HC,AC,FL. 

Tak 
 

55 

Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie 

parametrów (min. RI, PI, S/D) widma 

dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na 

ruchomym spektrum 

Tak  

56 

Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) 

wyznaczanie parametrów         (min. RI, PI, S/D,HR) 

widma dopplerowskiego  na zamrożonym 

spektrum 

Tak 
 

57 

Możliwość wprowadzenia własnych gotowych 

edytowalnych opisów i komentarzy do raportu 

jako tzw. template. Możliwość dołączania 

obrazów do raportu. 

Tak 
 

Archiwizacja 

58 

Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony 

do archiwizacji badań min. 400 GB pojemności. 
Tak podać 

 

59 

Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych                   

(z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie 

rzeczywistym)  i statycznych na dysku aparatu. 

Tak 
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60 

Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów 

na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych 

dyskach twardych z przodu aparatu. Min.2 

porty USB 

Tak 
 

61 

Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie 

HDMI i VGA 
Tak 

 

62 

Wideoprinter czarno-biały małego formatu 

termiczny z możliwością lokalnej regulacji 

jasności i kontrastu. 

Tak 

 

63 

Oprogramowanie i aktywny moduł komunikacji 

w systemie DICOM 

Tak 

 

64 

Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika 

przyciski umożliwiające jednoczesne 

drukowanie obrazu, zapis na dysku w aparacie, 

zapis w sieci, zapis obrazu na zewnętrznych 

modułów pamięci typu pen drive w formacie 

JPG.MPEG 

Tak 

 

 

Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert 

65 

Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 

3D+color, power doppler do określenia kształtu 

naczyń 

Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i 

automatyczną korektą położenia  bramki 

skanującej na żywo w trakcie badania. 

Możliwość rozbudowy o tryb  biopsji w  4 D   

Tak  

  

66 

Możliwość rozbudowy o funkcję realistyczną 

rekonstrukcję trójwymiarową z wirtualnym 

źródłem światła. Funkcja umożliwiająca 

przełączenie w trybie zatrzymanym i bryły 

wolumetrycznej z archiwum aparatu z 

klasycznego renderingu w tryb realistycznej 

rekonstrukcji trójwymiarowej. 

Tak 

 

67 

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do 
automatycznej detekcji wyznaczania 
pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar 
min. wymiary długość, wysokość, grubość 
objętość 

Tak 

 

68 
Możliwość rozbudowy o funkcję do 
automatycznego pomiaru NT zaakceptowany 
przez FMF 

Tak 
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69 

Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania 
tomograficznego z możliwością wyboru ilości 
przekroi oraz możliwością ustawiania odległości 
między liniami cięcia. 

Tak 
 

70 

Możliwość rozbudowy o niedopplerowski tryb 
wykonywania badań do wizualizacji przepływu 
krwi uniezależniając detekcję od prędkości i 
kierunku przepływu w stosunku do stosowanej 
tradycyjnie metody kolorowego Dopplera.  

Tak 

 

71 

Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania 

panoramicznego  umożliwiająca skanowanie 

panoramiczne wykonywane w trybie „z wolnej 

ręki”. 

Tak 

 

72 

Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 

3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D)                                  

z maksymalną prędkością min. 40 objętości na 

sekundę.  

Tak 

 

73 

Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną 

conwex 3/4D,  pasmo pracy w zakresie min. 2-8 

MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. 

Tak 

 

74 

Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną 

endowaginalną 3/4D  pasmo pracy w zakresie 

min. 4-9 MHz. Kąt pola skanowania min. 180 

stopni. 

Tak 

 

75 

Możliwość rozbudowy o sondę microconwex 

typu 2D do badań przezciemiączkowych. O 

parametrach: pasmo w zakresie min. 4-10 MHz, 

kąt pola skanowania min. 130 stopni 

Tak 

  

76 

Możliwość rozbudowy o funkcję zmiany kąta 

insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez 

mechaniczne odchylenie matrycy 

piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany 

położenia sondy wolumetrycznej podczas 

badania pacjenta 

Tak 

 

77 

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na 

zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę 

obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający 

uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, 

możliwość pomiarów wolumetrycznych 

rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów 

wolumetrycznych, możliwość automatycznej 

detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne 

dokonywanie pomiarów tj. objętości  

i wymiarów. Oprogramowanie do kalkulacji 

pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny 

Tak 
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ryzyka trysomii 13/18/21certyfikowane przez 

FMF 

78 

Aparat wyposażony w moduł umożliwiający 

zdalne serwisowanie aparatu przez sieć 

internetową przy pomocy wykwalikowanych 

inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający 

zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie 

oprogramowania, możliwość zdalnej korekty 

parametrów obrazowania. 

Tak 

 

79 
Gwarancja producenta obejmująca cały system 
(aparat, głowice, printer) min. 36 miesięcy 

Tak 
 

80 
Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis 
oferowanego aparatu. 

Tak 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

 
………………………..................……..          
Pieczęć (nazwa i adres) Wykonawcy 
 

Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagań dotyczących gwarancji i serwisu 
  
  

STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  
Z KOLOROWYM DOPPLEREM 

(do rozbudowy) 

 
 
 
Nazwa:       ……………………….   Model: ………………………. 

Producent : ……………………….   Rok produkcji: ………………. 

 

Aparat USG do rozbudowy 

Lp Parametr 
Wymagania 

graniczne 
 

KONSTRUKCJA 

1 

Stacjonarny aparat ultrasonograficzny  

z kolorowym Dopplerem. 

TAK  

 

2 

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie 

wcześniejszy niż 2019. 

TAK podać 

 

3 
Monitor kolorowy  LCD na ruchomym  
przegubowym ramieniu z możliwością regulacji 
niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23" 

Tak 
 

4 
Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy 
zajmujący więcej niż 50% ekranu 

Tak 
 

5 

Możliwość podglądu na ekranie monitora 
wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem 
w formie grafu bez konieczności wywoływania 
archiwum, lub raportu z badania. Opcja 
dostępna również w trakcie wykonywania 
badania. 

Tak 

 

6 
Aparat o wadze nie przekraczającej 100 kg. Tak  podać 

 

7 

Zasilanie sieciowe 220-230V. Możliwość 

rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię 

umożliwiającą przeprowadzenie badania 

trwającego min. 20 minut bez zasilania 

sieciowego. 

Tak 
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8 

Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania                        

 220000 

TAK podać 

 

9 
Dynamika systemu >250 dB Tak Podać  

10 

Zakres głębokości obrazowania aparatu w 

minimalnym zakresie  min od 2 do 36 cm 

Tak 

 
 

11 

Cztery równorzędne  aktywne gniazda dla 

głowic obrazowych 

Tak Podać 
 

12 

Możliwość regulacji wysokości konsoli w 

zakresie min. 15 cm 

Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo w 

zakresie min 20 stopni. 

Tak 

 

13 
Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia 
głębokościowego wiązki TGC 

Tak 
 

Obrazowanie  

14 

B-mode z regulacją wzmocnienia tzw GAIN na 

żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach 

zaimportowanych z archiwum z częstotliwością 

odświeżania w B-mode (Frame Rate) min 600 

Hz. 

Powiększenie obrazu  na żywo, obrazu 

zamrożonego ,obrazu z archiwum  min. 8 razy. 

Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości min. 

20 razy. 

Tak 

 

15 

Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie 
na ekranie dwóch obrazów w czasie 
rzeczywistym, typu B+B/CD 

Tak 

 

16 
Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-
dół 

Tak 
 

17 
Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez 
utraty detali  

Tak 
 

18 
Obrazowanie harmoniczne Tak 

 

19 

Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach 

tzw. krzyżowe min 9 kątów skanowania 

współpracująca na żywo  

z trybami color doppler, power doppler,  

Tak 
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z oprogramowaniem do redukcji szumów 

ultrasonograficznych – wygładzania obrazów.  

20 

Oprogramowanie do wygładzenia oraz 

wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu 

zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) 

współpracujące na żywo z trybami color 

doppler, power doppler, skrzyżowanymi 

ultradźwiękami,  Funkcja dostępna na żywo ,na 

obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i 

obrazów z archiwum 

Tak 

 

21 

Automatyczna optymalizacja parametrów 

obrazu 2D  do aktualnie badanego obszaru przy 

pomocy jednego klawisza. 

Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy 

pomocy jednego klawisza (min. automatyczne 

dopasowanie linii bazowej oraz skali) 

Tak 

 

22 

Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb 

wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych 

przepływów, M-mode, Doppier Fali Ciągłej.  

Tryb obrazowania panoramicznego. Tryb 

doppler tkankowy kolorowy 

TAK podać 

 

23 

Doppler PWD z regulacją kąta min. 80 w prawo 

i min. 80 w lewo na żywo, na obrazach 

zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z 

archiwum. Szerokości bramki w zakresie min. 1-

15 mm 

Tak, podać 

 
 

24 
Funkcja CINE min. 5000 obrazów. Tak 

 

25 

Duplex (2D/PWD)-dostępny na wszystkich 

głowicach 

Tak 

 

26 

Triplex (2D/PWD/CD)-dostępny na wszystkich 

głowicach 

Tak 

 

Głowice 

27 
Głowica conwex Tak opisać  

28 
Pasmo w zakresie min. 2 - 5 MHz Tak podać 

 

29 
Kąt pola skanowania min. 110 stopni, Tak podać  
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30 

Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych 

- min. 190 

Tak podać 
 

31 
Głowica endowaginalna Tak opisać   

32 

Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 

do 9 MHz 

Tak podać 
 

33 

Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych 

min. 190 

Tak podać 

 

34 
Kąt widzenia min. 180 Tak podać  

35 
Głowica liniowa  Tak opisać  

36 
Szerokość pola skanowania max. 40 mm Tak podać 

 

37 

Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych 

min. 190 

Tak podać 

 

38 
Obrazowanie trapezoidalne Tak 

 

39 

Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 4 

do 12 MHz 

Tak podać 
 

Oprogramowanie 

41 

Oprogramowanie do badań ginekologicznych i 

położniczych 

Tak 

 

42 
Oprogramowanie do badań  jamy brzusznej Tak 

 

43 
 Oprogramowanie do badań  małych narządów Tak 

 

44 
 Oprogramowanie do badań  naczyniowych Tak 

 

45 
Oprogramowanie do badań  pediatrycznych Tak 

 

46 
Oprogramowanie do badań  kardiologicznych Tak 

 

47 

Oprogramowanie do badań  mięśniowo 

szkieletowych 
Tak 

 

48 
Oprogramowanie do badań  urologicznych Tak 
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49 

Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z 

wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę 

ryzyka występowania zmian nowotworowych  w 

jajniku u pacjentek ginekologicznych według 

zaleceń norm towarzystwa IOTA 

Tak 
 

50 

Pakiety obliczeniowe/raporty do badań  

położniczych wraz z automatyczną detekcją i 

pomiarami biometrycznmi BPD,HC,AC,FL,HL 

Tak 
 

51 

Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe 

wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy 

przepływów mózgowych i pępowinowych.  

Tak 
 

52 

Możliwość ustawienia sekwencji pomiarów 

automatycznie pojawiających się po sobie min. 

BPD,HC,AC,FL. 

Tak 
 

53 

Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie 

parametrów (min. RI, PI, S/D) widma 

dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na 

ruchomym spektrum 

Tak  

54 

Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) 

wyznaczanie parametrów         (min. RI, PI, S/D,HR) 

widma dopplerowskiego  na zamrożonym 

spektrum 

Tak 
 

55 

Możliwość wprowadzenia własnych gotowych 

edytowalnych opisów i komentarzy do raportu 

jako tzw. template. Możliwość dołączania 

obrazów do raportu. 

Tak 
 

Archiwizacja 

56 

Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony 

do archiwizacji badań min. 400 GB pojemności. 
Tak podać 

 

57 

Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z 

pamięci CINE i w czasie badania - w czasie 

rzeczywistym)  i statycznych na dysku aparatu. 

Tak 
 

58 

Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów 

na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych 

dyskach twardych z przodu aparatu. Min.2 

porty USB 

Tak 
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59 

Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie 

HDMI i VGA 
Tak 

 

60 

Wideoprinter czarno-biały małego formatu 

termiczny z możliwością lokalnej regulacji 

jasności i kontrastu. 

Tak 

 

61 

Oprogramowanie i aktywny moduł komunikacji 

w systemie DICOM 

Tak 

 

62 

Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika 

przyciski umożliwiające jednoczesne 

drukowanie obrazu, zapis na dysku w aparacie, 

zapis w sieci, zapis obrazu na zewnętrznych 

modułów pamięci typu pen drive w formacie 

JPG.MPEG 

Tak 

 

 

Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert 

63 

Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 

3D+color, power doppler do określenia kształtu 

naczyń 

Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i 

automatyczną korektą położenia  bramki 

skanującej na żywo w trakcie badania. 

Możliwość rozbudowy o tryb  biopsji w  4 D   

Tak  

  

64 
 

Możliwość rozbudowy o funkcję realistyczną 

rekonstrukcję trójwymiarową z wirtualnym 

źródłem światła. Funkcja umożliwiająca 

przełączenie w trybie zatrzymanym i bryły 

wolumetrycznej z archiwum aparatu z 

klasycznego renderingu w tryb realistycznej 

rekonstrukcji trójwymiarowej. 

Tak 

 

65 

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do 
automatycznej detekcji wyznaczania 
pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar 
min. wymiary długość, wysokość, grubość 
objętość 

Tak 

 

65 
Możliwość rozbudowy o funkcję do 
automatycznego pomiaru NT zaakceptowany 
przez FMF 

Tak 
 

65 

Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania 
tomograficznego z możliwością wyboru ilości 
przekroi oraz możliwością ustawiania odległości 
między liniami cięcia. 

Tak 
 

68 
Możliwość rozbudowy o niedopplerowski tryb 
wykonywania badań do wizualizacji przepływu 

Tak  
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krwi uniezależniając detekcję od prędkości                          
i kierunku przepływu w stosunku do stosowanej 
tradycyjnie metody kolorowego Dopplera.  

69 

Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania 
panoramicznego  umożliwiająca skanowanie 
panoramiczne wykonywane w trybie „z wolnej 
ręki”. 

Tak 
 

70 

Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 

3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z 

maksymalną prędkością min. 40 objętości na 

sekundę.  

Tak 

 

71 

Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną 

conwex 3/4D,  pasmo pracy w zakresie min. 2-8 

MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. 

Tak 

 

72 

Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną 

endowaginalną 3/4D  pasmo pracy w zakresie 

min. 4-9 MHz. Kąt pola skanowania min. 180 

stopni. 

Tak 

 

73 

Możliwość rozbudowy o sondę microconwex 

typu 2D do badań przezciemiączkowych.                          

O parametrach: pasmo w zakresie min. 4-10 

MHz, kąt pola skanowania min. 130 stopni 

Tak 

  

74 

Możliwość rozbudowy o funkcję zmiany kąta 

insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez 

mechaniczne odchylenie matrycy 

piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany 

położenia sondy wolumetrycznej podczas 

badania pacjenta 

Tak 

 

75 

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na 

zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę 

obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający 

uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, 

możliwość pomiarów wolumetrycznych 

rzeczywistych wymiarów  

i objętości z obrazów wolumetrycznych, 

możliwość automatycznej detekcji 

pęcherzyków jajnika i automatyczne 

dokonywanie pomiarów tj. objętości  

i wymiarów. Oprogramowanie do kalkulacji 

pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny 

ryzyka trysomii 13/18/21certyfikowane przez 

FMF 

Tak 

 

76 

Aparat wyposażony w moduł umożliwiający 

zdalne serwisowanie aparatu przez sieć 

internetową przy pomocy wykwalikowanych 

Tak 
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inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający 

zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie 

oprogramowania, możliwość zdalnej korekty 

parametrów obrazowania. 

77 
Gwarancja producenta obejmująca cały system 
(aparat, głowice, printer) min. 36 miesięcy 

Tak 
 

78 
Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis 
oferowanego aparatu. 

Tak 
 

79 
Głowica sektorowa Tak podać  

80 
Pasmo pracy w zakresie min. 1-4 MHz.  Tak podać  

81 
Kąt pola skanowania min. 90 stopni. Tak podać  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

 
………………………..................……..          
Pieczęć (nazwa i adres) Wykonawcy 
 

Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagań dotyczących gwarancji i serwisu 
  
  

STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  
Z DOPPLEREM FALI CIĄGŁEJ I SONDĄ KARDIOLOGICZNĄ 

  
 
 
Nazwa:       ……………………….   Model: ………………………. 

Producent : ……………………….  Rok produkcji: ………………. 

 

Lp. Parametr 
Wymagania 

graniczne 
  

I. Parametry ogólne 

1. 
Aparat ultrasonograficzny z Dopplerem 
Fali ciągłej i sondą kardiologiczną. 

TAK podać   

2. Funkcja kolorowego dopplera TAK podać   

3. Waga aparatu max. 42 kg TAK podać   

4. Cztery niezależne skrętne koła TAK   

II. Ekran 

5. 
Kolorowy monitor LCD o przekątnej min. 
15" 

TAK podać   

6. 
Zakres głębokości obrazowania min. od 0 
do 33 cm 

TAK podać   

7. 
Min. dwa równorzędne aktywne gniazda 
dla głowic obrazowych 

TAK   

III. Tryby pracy 

8. 
2D (B - mode) z możliwością regulacji kąta 
obrazowania 

TAK podać   

9. M - mode (M) TAK   

10. Color Doppler (CD) TAK   

11. Power Doppler (PD) TAK   

12. Power Doppler Kierunkowy TAK   

13. 
Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW -
mode) 

TAK   

14. B+B/CD Live TAK   

15. Triplex (2D/CD/PWD) TAK   

16. Duplex (2D/M, 2D/PWD) TAK podać   
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17. 

Zainstalowane oprogramowanie 
pomiarowe wraz z raportami z badań -
minimum: kardiologiczne, piersi, 
brzuszne, małe narządy, tarczycy, 
ortopedyczne, ginekologicznych, 
położniczych, echo płodu, urologicznych. 

TAK podać   

18. 

Możliwość edycji wygenerowanych 
raportów pomiarowych (min. wystawienie 
komentarza, zdjęć, edycja czcionki, 
możliwość wystawienia danych placówki i 
loga) 

TAK podać   

19. 

Funkcje postprocessingu dostępne dla 
obrazów z archiwum (min. wzmocnienie, 
zmiana map szarości, regulacja dynamiki, 
automatyczna optymalizacja obrazu 2D, 
zmiana kąta w Dopplerze pulsacyjnym) 

TAK podać   

20. Zakres pracy głowic min 2 - 13 MHz TAK podać   

21 

Obrazowanie w skrzyżowanych 
ultradźwiękach tzw. krzyżowe (min. 9 
kątów) dostępne na wszystkich 
zaoferowanych głowicach współpracujące 
na żywo z trybami color Doppler, Power 
Doppler, z oprogramowaniem do redukcji 
szumów ultrasonograficznych - 
wygładzania obrazów. Funkcja pracująca 
w trybie obrazowania trapezowego na 
głowicach liniowych 

TAK podać   

22 
Automatyczna optymalizacja parametrów 
obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru 
przy pomocy jednego klawisza 

TAK   

23 

Automatyczna optymalizacja parametrów 
obrazu PW przy pomocy jednego klawisza 
(min. automatyczne dopasowanie linii 
bazowej oraz skali) 

TAK podać   

24 
Regulacja uchylności (Steer) wiązki 
Dopplera min.+/-20° 

TAK podać   

25 
Minimum 8 suwaków/regulatorów 
wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC 

TAK podać   

26 
Możliwość nagrywania i odtwarzania 
dynamicznego obrazów (cine loop) 

TAK   

IV. Głowice 

27 
Głowica kardiologiczna, częstotliwość 
pracy min 2-4 MHz, kąt obrazowania min 
90 stopni. 

TAK podać   

V. Możliwość rozbudowy 

28 Możliwość rozbudowy o:     

29 
Automatyczne pomiary biometryczne 
płodu 

TAK   

30 Automatyczny pomiar IMT TAK   

31 Obrazowanie panoramiczne TAK   
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32 
Anatomiczny M-Mode (dostępny na żywo 
i z pętli zapisanych w archiwum) 

TAK   

33 Obrazowanie 3D TAK   

34 

Głowica conweksowa typu 2D z 
obrazowaniem harmonicznym do badań 
jamy brzusznej, położniczych, 
urologicznych, ginekologicznych. 
Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz. 
Kąt widzenia min- 55°.  

TAK   

35 

Głowica liniowa typu 2D z obrazowaniem 
harmonicznym do badań małych 
narządów, naczyniowych, mięśniowo- 
szkieletowych, pediatrycznych. 
Częstotliwość pracy głowicy min. 6 do 12 
MHz. Obrazowanie trapezowe i rombowe 
na głowicy liniowej 

TAK   

36 
Głowicę endowaginalną , pasmo pracy 
min. 4-9MHz, min 128 elementy, pole 
widzenia min 128 stponi 

TAK   

VI. Dodatkowe wyposażenie aparatu 

37 
Aktywne gniazdo USB (min 2) do 
archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN 
DRIVE 

TAK   

38 
Videoprinter czarno- biały małego 
formatu 

TAK   

39 
Aktywne gniazdo typu HDMI do 
podłączenia zewnętrznego monitora 

TAK   

40 Zasilanie sieciowe 220-240 V 50 Hz TAK   

41 

Aparat wyposażony w moduł 
umożliwiający zdalne serwisowanie 
aparatu przez sieć internetową przy 
pomocy wykwalikowanych inżynierów 
serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną 
diagnostykę aparatu, przeładowanie 
oprogramowania, możliwość zdalnej 
korekty parametrów obrazowania. 

TAK   

42 
Gwarancja na aparat wraz z 
wyposażeniem min. 36 miesięcy. 

TAK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 M.C.M. „Polesie” w Łodzi  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -  nr referencyjny postępowania: ZP / 3 / 2019 r. 

Dostawa trzech aparatów USG 

Strona 33 z 49 

 

Załącznik nr  4 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

 
 

Zamawiający: 

Miejskie Centrum Medyczne 

 „Polesie” w Łodzi 

ul. Andrzeja Struga 86 

90-557 Łódź 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………..............……… 

…………………….......……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………..............………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/3/2019r.                           

pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG”, prowadzonego przez Miejskie Centrum 

Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

              ………………………………………… 

  (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

              ………………………………………… 

  (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

             ………………………………………… 

   (podpis) 
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Załącznik nr  5 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

 

Zamawiający: 

Miejskie Centrum Medyczne 

 „Polesie” w Łodzi 

ul. Andrzeja Struga 86 

90-557 Łódź 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………..............……… 

…………………….......……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………..............………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/3/2019r.                           

pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG”, prowadzonego przez Miejskie Centrum 

Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

              ………………………………………… 

  (podpis) 



 M.C.M. „Polesie” w Łodzi  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -  nr referencyjny postępowania: ZP / 3 / 2019 r. 

Dostawa trzech aparatów USG 

Strona 36 z 49 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………..…………………..............……

…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….......................…… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

              ………………………………………… 

  (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………….………………………………. 

………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

              ………………………………………… 

  (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

              ………………………………………… 

  (podpis) 
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Załącznik nr  6 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

…………………..................…………..                                          
Pieczęć Wykonawcy              

 

                                                               

W Y K A Z   D O S T A W   
W Z Ó R  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa trzech sztuk 

aparatów USG   -   numer referencyjny: ZP/3/2019r. 

W   zakresie   niezbędnym     do    wykazania      spełniania      warunku posiadania zdolności 
technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące 
dostawy: 

 

 

  

 

 

...................................., dnia. …..……................             ............................................................................... 
                                                                                                   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot dostawy 

Wartość 

brutto 

dostawy 

Data 

wykonania 

Podmiot, na rzecz 

którego dostawa 

została wykonana 

1     

2     

3     
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Załącznik nr  7 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r.                                                                                                                                            

Wykonawca:  
................................................  
................................................  
................................................  
(pełna nazwa/firma, adres)  

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych                    

z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) 
 

(Oświadczenie Wykonawca składa w ciągu trzech dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 

jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) 
  

1. Ja niżej podpisany ............................................................................................................... 

oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany nie należy do grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) 

2. Ja niżej podpisany ................................................................................................................... 

oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369. 

Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych składam poniżej 

listę podmiotów należących do w/w grupy kapitałowej, które złożyły  

w niniejszym postępowaniu: 

1) ............................................. 

2) ............................................. 

3.  Jednocześnie oświadczam, że istniejące między podmiotami wskazanymi w pkt. 2 powiązanie 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ:  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

...................................., dnia. …..……................             ............................................................................... 
                                                                                                   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

UWAGA 

W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.  

W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, które złożyły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 3 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy 

członek konsorcjum. 
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Załącznik nr  8 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

...........................................................................                                                                      
(pieczęć firmowa wykonawcy)           Zamawiający: 

Miejskie Centrum Medyczne 

 „Polesie” w Łodzi 

ul. Andrzeja Struga 86 

90-557 Łódź 

FORMULARZ OFERTOWY /OFERTA/ 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi przetarg 

nieograniczony – nr referencyjny ZP/3/2019r., pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG” 

niniejszym składam/my następującą ofertę: 

1.  Dane dotyczące wykonawcy:  
Pełna nazwa (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):   

…………....................................................................................................................................... 

Adres (kod pocztowy, miasto, ulica) 

..................................................................................................................................................... 

Województwo....................................................Tel./fax............................................................... 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej) 

……………………………………………………………………………………………....................... 

Tel./fax. …….................................................. adres e-mail …………….…...........………………. 

NIP ................................................................., Regon ............................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

Tel./fax. ……................................................... adres e-mail ………………………………...……. 

 

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem ?           

      □    TAK*                    □    NIE* 

* zaznaczyć właściwe 

2.  Oferuję/my 

1)  STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z KOLOROWYM DOPPLEREM                              

       z kardio o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ 
 

 

Nazwa:       ……………………….   Model: ………………………. 

Producent : ……………………….   Rok produkcji: ………………. 

w cenie  

 Cena brutto oferty:  .................... PLN  

 (słownie: ...............................................................................................................................)  

Wartość netto oferty: ..................... PLN  

(słownie: ...............................................................................................................................) 

 podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. % 

Kwota VAT:   ..................... PLN  

(słownie: ...............................................................................................................................) 
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2)  STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  Z KOLOROWYM DOPPLEREM 
      do rozbudowy - o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ      
 

 

Nazwa:       ……………………….   Model: ………………………. 

Producent : ……………………….   Rok produkcji: ………………. 

w cenie  

 Cena brutto oferty:  .................... PLN  

 (słownie: ...............................................................................................................................)  

Wartość netto oferty: ..................... PLN  

(słownie: ...............................................................................................................................) 

 podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. % 

Kwota VAT:   ..................... PLN  

(słownie: ...............................................................................................................................) 

3)  STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  Z DOPPLEREM FALI CIĄGŁEJ I   
     SONDĄ KARDIOLOGICZNĄ 
 

 

Nazwa:       ……………………….   Model: ………………………. 

Producent : ……………………….   Rok produkcji: ………………. 

w cenie  

 Cena brutto oferty:  .................... PLN  

 (słownie: ...............................................................................................................................)  

Wartość netto oferty: ..................... PLN  

(słownie: ...............................................................................................................................) 

 podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. % 

Kwota VAT:   ..................... PLN  

(słownie: ...............................................................................................................................) 

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE: 

1. Oferowane aparaty są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2019, 

wolne od wad fizycznych i prawnych, są kwalifikowane jako wyroby medyczne, zgodnie                    

z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175), 

zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w 

Ustawy (jeżeli nie są to należy przekreślić i złożyć odpowiednią informację na podstawie 

jakich przepisów wyroby zostały wprowadzone do obrotu i stosowania),  posiadają 

dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez 

Zamawiającego z aparatu tj.: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, itp. 

2. Dostawę, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonywać będziemy zgodnie z warunkami 

wynikającymi z ustawy Pzp oraz z warunkami i terminie określonymi przez Zamawiającego 

w SIWZ. 

3. Oferujemy termin płatności, który wynosi do .......... dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowej faktury VAT (podstawą do wystawiania faktury VAT będzie podpisanymi 

protokołami przekazania-odbioru sprzętu). 

4. Oświadczamy, że oferowany sprzęt posiada gwarancję na okres minimum 36 miesięcy, 

licząc od daty faktycznego odbioru rzeczy. Szczegółowe zaoferowane warunki gwarancji  

zawiera  załącznik nr ....... do niniejszej oferty. 
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5. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski                                                    

w następujących  punktach (podać adres/y): 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

6. Oferujemy termin wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia do 30 dni od daty zawarcia 

umowy. 

7. Zobowiązujemy się do dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia oferowanych 

aparatów w lokalizacjach określonych w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem 

podwykonawców*  jeżeli z udziałem podwykonawców - należy wykazać poprzez złożenie 

wraz z ofertą stosownego oświadczenia wykazującego części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom) 

9. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ postępowania 

przetargowego nr referencyjny ZP/3/2019r. i uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne 

do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, oraz                   

z wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, 

uwzględniającej warunki Zamawiającego oraz warunki przedstawione w ofercie. 

10. Oświadczamy że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć. /jeżeli prowadzi należy przekreślić i złożyć odp. 

informację/. 

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ........ do .......... informację 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

12. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

13. Ofertę składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
Załączniki do oferty: 
 

1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 
4. ............................................................................................................ 
5. ............................................................................................................ 
6. ............................................................................................................ 
7. ............................................................................................................ 
8. ............................................................................................................ 

 
 
 
 
 
...................................., dnia. …..……................             ............................................................................... 
                                                                                                           podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

  

U W A G A: 

1. Na treść oferty składa się:  

− Formularz oferty - załącznika nr 8; 

− Oświadczenia (załącznik nr 4 i załącznik nr 5) 

− Zestawienie parametrów technicznych oraz zestawienie warunków gwarancji i serwisu - załączniki nr 1, 2 i 3; 
2. Do oferty należy załączyć: 

− Certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego 
produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. W przypadku zestawów 
różnych urządzeń, Zamawiający wymaga, aby z treści certyfikatu bądź deklaracji zgodności jasno wynikało 
jakich urządzeń dotyczą.  
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− Materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne itp.) 
potwierdzające zaoferowane parametry techniczne. Zamawiający żąda wskazania w treści folderów 
potwierdzanych parametrów oraz numerów punktu tabeli zawierającej opis oferowanego przedmiotu i 
ewentualnie oświadczenia producenta  potwierdzające dane techniczne. 
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Załącznik nr  9 do SIWZ 
nr referencyjny ZP/3/2019r. 

WZÓR    UMOWY  
 

Umowa zawarta w dniu    .....................................  pomiędzy : 

Firmą  

………………………………………..………………                                                                                 
Adres siedziby:  ……………………..…………………..                                                                                 
Adres do doręczeń: ……………………………………..                                                                                                                        
Regon: …………………… NIP: …….......................                                                                                              
którą reprezentuje:                                                                                

….…………………………………………………….                                                                    
zwaną dalej WYKONAWCĄ                                      
a Firmą:                                                                                                  

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI                                                           
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233                                                     
Adres siedziby: ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź                                                                                
Adres do doręczeń: jak wyżej                                                                                                                    
Regon: 000316393   NIP: 7272408670                                                                                              
którą reprezentuje:                                                                                                                                                       

Dyrektor Monika Nogala                                                                    
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

Umowę niniejszą Strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy                                              

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986)  

pn. . „Dostawa trzech sztuk aparatów USG” – nr referencyjny postępowania ZP/3/2019r. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot  zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego 

sprzętu medycznego tj. trzech sztuk aparatów USFG, dla Miejskiego Centrum Medycznego 

„Polesie” w Łodzi. W zakres zamówienia wchodzi również szkolenie personelu, 

świadczenie usług gwarancyjnych  i serwisowych.  

2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 

realizacji dostawy: 

1) Nazwa aparatu ......................... Model ................................ 

Producent ..................................Rok produkcji 2019 

2) Nazwa aparatu ......................... Model ................................ 

Producent ..................................Rok produkcji 2019 

3) Nazwa aparatu ......................... Model ................................ 

Producent ..................................Rok produkcji 2019 

o właściwościach i parametrach określonych w załącznikach nr nr 1, 2 i 3 do niniejszej 

umowy. 

3. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: 

• dostawa przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do: 

-  Przychodni Nr 31 w Łodzi, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17, 

-  Przychodni Nr 39 w Łodzi, ul. Maratońska 71, 

po wcześniejszym ustaleniu terminu - rozładunek i montaż siłami Wykonawcy; 

• montaż oraz uruchomienie aparatów; 

• ustawienie parametrów aparatów zgodnie z potrzebami Zamawiającego – w razie 

konieczności dokonanie korekt zgłaszanych przez Zamawiającego (ponowne ustawienie 

parametrów maks. jeden raz); 
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• przeszkolenie użytkowników; 

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji) - 

Wykonawca zapewni m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty 

serwisowe – częstotliwość zgodnie z przepisami. Wykonawca dostarczy dokumenty 

określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym 

i pogwarancyjnym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, np. koszty dojazdu, 

ubezpieczenia sprzętu na czas transportu, dostawy i do czasu uruchomienia itp. Integralną 

częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy złożona w postępowania nr referencyjny 

ZP/3/2019r., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tego postępowania wraz                         

z załącznikami, ogłoszenie, zapytania i wyjaśnienia oraz zmiany do specyfikacji.  

 

§ 2 

Termin realizacji umowy oraz gwarancji 

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokładnego terminu realizacji dostawy                         

z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 

3. Dostawa będzie uznana za zrealizowaną w chwili podpisania (bez zastrzeżeń) wszystkich 

trzech protokołów przekazania-odbioru. Sam fakt dostarczenia przedmiotu umowy bez 

potwierdzenia odbioru protokołami nie jest równoznaczny z terminowym dostarczeniem 

przedmiotu umowy. 

4. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołów przekazania-

odbioru (serwisy, przeglądy – co najmniej jeden w roku, naprawy, dostawa sprzętu 

zastępczego w okresie dłuższej naprawy, itp.) liczony jest od daty odbioru końcowego.  

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca za zrealizowanie zamówienia określonego w § 1 otrzyma wynagrodzenie : 

1) za aparat  ........................................................................................................................... 

    netto   …….......………….. (słownie: ……….......................................................................) 

    brutto …….......………….. (słownie: ………............................................................………) 

    w tym podatek VAT  ................% co stanowi kwotę ........................................................... 

2) za aparat  ........................................................................................................................... 

    netto   …….......………….. (słownie: ………...............................................................……) 

    brutto …….......………….. (słownie: ………............................................................………) 

    w tym podatek VAT  ................% co stanowi kwotę ............................................................ 

3) za aparat  ........................................................................................................................... 

    netto   …….......………….. (słownie: ………............................................................………) 

    brutto …….......………….. (słownie: ………............................................................………) 

    w tym podatek VAT  ................% co stanowi kwotę ............................................................ 

łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi: 

netto   …….......………….. (słownie: ………................................................................………) 

brutto …….......………….. (słownie: ………................................................................………) 

2. Podana powyżej cena zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty 

związane    z realizacją zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku 

z realizacją umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktury są podpisane (zatwierdzone) przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokoły przekazania - odbioru.   

4. Zamawiający zaleca, aby faktura za dostarczone zamówienie była opisana numerem 

realizowanej umowy oraz nazwą zadania.  
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5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami 

gwarancyjnymi  w okresie zaoferowanego terminu gwarancji zalecanymi przez producenta 

ponosi Wykonawca i zostały one wliczone w cenę określoną w § 3 ust. 1. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy strony określiły jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy 

Kodeksu cywilnego i zawiera wszelkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy wynikające wprost z SIWZ, oferty  Wykonawcy i z dokumentacji jak również w niej 

nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w SIWZ, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru wszystkich aparatów.   

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek 

wskazany w fakturze w terminie do ............ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

9. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody (kopie faktur                         

z potwierdzeniami zapłaty), potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku jego udziału w zamówieniu.                    

W razie ich nie dołączenia Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a różnicę potrącić                                   

z wynagrodzenia (faktury VAT) Wykonawcy.  

10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Żadna ze Stron nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej                                 

za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia.  

§ 5 

Zmiany umowy i odstąpienie 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji prawnych i finansowych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do niniejszej umowy: 

c) w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy: 

• wynikającego z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

• z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie umowy w 

wyznaczonym terminie, 

• w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

d) wynagrodzenia: 

• w przypadku zmiany podatku VAT 

3. W razie niezrealizowania zamówienia (brak co najmniej jednego z elementów takich jak: 

dostawa, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie) w terminie dłuższym niż 10 dni od 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca –                                 

w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Odstąpienie od umowy nastąpi 

poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego. § 6 ust. 1 

pkt. b) stosuje się odpowiednio.  

4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania umowy w wysokości 0,1 

% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w  § 3 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem umownym dostawy                            

a faktycznym dniem dostawy, jednak nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia 

brutto, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                                

w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego                          

w  § 3 ust. 1.  

c) w przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym 

terminie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w  § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia                                    

w przedłużeniu kopii umowy o podwykonawstwo, jednak nie więcej niż 10 % 

wartości umowy brutto.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w  § 3 ust. 1, z wyłączeniem sytuacji określonej § 5 ust. 1. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 10 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§ 7 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy wymagane prawem dokumenty właściwe dla 

przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji, paszport techniczny 

wypełniony danymi dotyczącymi danego urządzenia, instrukcję bhp urządzenia w języku 

polskim, instrukcję obsługi w języku polskim, zestawienie dostarczonych urządzeń 

zawierające nazwę, typ, producenta, rok produkcji, numer fabryczny.  

2. Pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu 

dokonania odbioru spoczywa na Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu jest fabrycznie 

nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i objęty gwarancją producenta oraz spełnia 

wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 175).  

4. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem protokoły przekazania-odbioru zawierające 

nazwę i typ sprzętu, numer fabryczny, rok produkcji, producenta, datę uruchomienia, listę 

przeszkolonych pracowników, odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu 

obsługującego i wskazania autoryzowanego serwisu lub serwisów na okres gwarancyjni i 

pogwarancyjny, z podaniem dokładnych danych adresowych, itp. 

5. Zamawiający zobowiązuje się  rozpocząć czynności odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru. 

6. W przypadku konieczności transportu przedmiotu umowy do punktu naprawy w okresie 

gwarancji, koszty z tym związane (opakowanie, transport, załadunek i rozładunek i 

ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia pokrywa Wykonawca. W takim 

przypadku Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzeń sprzętu podczas transportu.  

7. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne. 
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8. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu aparatu, który 

spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni 

element, podzespół aparatu na nowy, wolny od wad – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

tej okoliczności.  

9. Wszystkie naprawy automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który 

będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia (dla danego aparatu).  

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

1. Do kierowania pracami związanymi z realizacją niniejszej umowy po stronie  Wykonawcy 

wyznacza się ………………………, Tel: ………………………….., e-mail: 

………………………………………..  

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy wyznacza się …………………………… , tel. …………………………., e-mail.: 

………………………………………...  

 

§ 9 

Przepisy końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy                               

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1104 z późn. zm.).  

2. W razie powstania sporu wynikającego z umowy będą rozstrzygane w drodze 

bezpośrednich negocjacji. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór 

rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia …………… r. wraz z załącznikami. 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania mnr referencyjny 

ZP/3/2019r. wraz z załącznikami i wszelkimi wyjaśnieniami SIWZ. 

c) Protokół przekazania - odbioru.  

 

       WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@infreco.pl
mailto:Inwestycje@aglomeracja.info.pl
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Załącznik nr 1 

do Umowy Nr .../2019r.  

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU 

Numer umowy: ………………………........................................………z dnia ….........……………….. 

Nazwa urządzenia:.........................    Model ................................ 

Producent ..................................   Rok produkcji 2019 

Numer seryjny aparatu: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Data rozpoczęcia czynności odbiorowych: 

…………….............................................………………………………………………………………….. 

Termin gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu. 

Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym: 

1. Instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. 

2. Wypełnionego paszportu technicznego. 

3. Wykazu autoryzowanych punktów serwisowych. 

4. Kopii certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) wraz z 

tłumaczeniem  w przypadku oryginału w języku obcym. 

5. Kopii Deklaracji Zgodności wystawiona przez producenta wraz z tłumaczeniem w 

przypadku oryginału w języku obcym. 

6. Karty gwarancyjnej uwzględniającej wymagania określone w SIWZ. 

7. Wykazu czynności serwisowych, które użytkownik może wykonywać samodzielnie, 

nieskutkujące utratą gwarancji. 

 

Przeszkolono personel w dniach: ………………………… godz. ……………………. w składzie: 

1. ……………………………………….             …………………………………………….. 
                          (imię i nazwisko)                               (podpis) 

1. ……………………………………….             …………………………………………….. 
                          (imię i nazwisko)                               (podpis) 

1. ……………………………………….             …………………………………………….. 
                          (imię i nazwisko)                               (podpis) 

Urządzenie  zostało uruchomione u  Odbiorcy, jest /nie jest* sprawne i Odbiorca  przyjmuje 

je  bez zastrzeżeń/ informuje o następujących zastrzeżeniach*: 
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Stwierdza się co następuje: 

Dostarczony sprzęt medyczny jest kompletny/ zawiera niżej wymienione braki:* 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Strony wyznaczają ………..dni na usunięcie w/w uwag.  

Po usunięciu w/w zastrzeżeń strony ponownie rozpoczną czynności odbiorowe.* 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 
  w imieniu, którego sprzęt przekazuje:                                    w imieniu, którego odbioru dokonują:
  

            
 
 
 
 
 
 
…………………………..                            1) ………………………….  
 
 

                                                                                   2) ………………………….  
 
                                                                                                 

                                         3) …………………………. 
 

   

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


