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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Przychodnia Rejonowa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706  Ruda Śląska 
zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie  prowadzone jest  w trybie  przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą z  dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną w dalszej 
części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup,  dostawa  i  instalacja  aparatu  USG  dla  potrzeb  Przychodni  Rejonowej  SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
33112200-0 – Aparaty ultrasonograficzne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA  NA  TEMAT  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA  I  MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia,  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert 
częściowych.

2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty  udziału  w  postępowaniu,  a  w  szczególności  koszty  sporządzenia  oferty,  pokrywa  Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706 Ruda Śląska 2



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 200.000 euro 

nr sprawy: PN.1.2013

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ 
DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez 
dwa lub więcej  podmiotów np.  konsorcjum firm,  spółkę cywilną),  pod warunkiem,  że taka oferta  będzie 
spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania 
w postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  –  nie  dotyczy  spółki 
cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo  do  występowania  w  imieniu  tej  spółki  wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

b) Wykonawcy  tworzący  jeden  podmiot  przedłożą  wraz  z  ofertą  stosowne  pełnomocnictwo  – 
zgodnie z rozdz.  XII  pkt.  6.2.  SIWZ -  Inne oświadczenia i  dokumenty – nie  dotyczy spółki 
cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo  do  występowania  w  imieniu  tej  spółki  wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

Uwaga  1: pełnomocnictwo,  o  którym  mowa  powyżej  (lit.  a  i  b)  może  wynikać  albo 
z dokumentu  pod  taką  samą  nazwą,  albo  z  umowy  podmiotów  składających  wspólnie 
ofertę.

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

d) Każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie  zamówienia zobowiązany jest 
złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. oraz 6.3 SIWZ.

e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. XII 
pkt 2.2.1 a SIWZ.

Uwaga  2: wspólne  złożenie  dokumentów,  o  którym  wyżej  mowa,  prowadzić  ma  do 
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  opisanych  w  SIWZ 
(wystarczające  będzie,  jeżeli  dokumenty  te  złoży  tylko  jeden  z  Wykonawców wspólnie 
składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu postawionych w SIWZ);

f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału 
XII  SIWZ  Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną mogą  złożyć  łącznie,  pod  warunkiem,  iż 
oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie 
(przez  Pełnomocnika)  lub  przez  wszystkie  podmioty  składające  ofertę  wspólną;  Zamawiający 
dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

g) wszelka  korespondencja  dokonywana  będzie  wyłącznie  z  Wykonawcą  występującym  jako 
Pełnomocnik pozostałych.

2. Zamawiający  dopuszcza  w  postępowaniu  uczestnictwo  podwykonawców.  Wykonawca,  który  zamierza 
wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio 
załącznik nr 1 – formularz oferty.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia 
przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 
Jeżeli  Wykonawca  zostawi  ten  punkt  formularza  nie  wypełniony  (puste  pole),  Zamawiający  uzna,  iż 
zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować przedmiot zamówienia oraz przeszkolić personel 
na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie   do 30 dni   od daty zawarcia umowy  

ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I DOKUMENTACH,  JAKIE  MUSZĄ 
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

1.  Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie,  nie  mogą  podlegać  wykluczeniu  z postępowania  na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  wraz 
z     ofertą należy dołączyć:  
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1.1.  oświadczenie  o  braku  podstaw do  wykluczenia na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  –  zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy 
dotyczące:

2.1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  2  dostawy 
polegające na dostawie aparatu USG.

W  celu  oceny  spełniania  przez  Wykonawcę  warunku,  o  którym  mowa  powyżej,  Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych 
głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Przez główne dostawy należy rozumieć dostawy wykazane w liczbie i w przedmiocie wystarczającym 
do potwierdzenia spełniania opisanego wyżej warunku

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie  powinno  być  wydane  nie  wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed  upływem  terminu  
składania ofert;
2)  oświadczenie  wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

Uwaga 3:  Dopuszcza się,  aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i  oświadczeń, o których 
mowa powyżej  przedłożył dokumenty potwierdzające,  że dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z 30.12.2009r.  w sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 
wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Uwaga 4:  W przypadku, gdy Zamawiający – Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej 
przy ul. K. Makuszyńskiego jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w załączniku 
nr 4  do  SIWZ  zostały  wcześniej  wykonane,  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania 
dowodów, o których mowa powyżej.

2.3. dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia – nie dotyczy.

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.1. do 
2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy  złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem 
nr     3 do SIWZ.  

4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu dokonania 
oceny  spełniania  warunków)  niniejszego  rozdziału  SIWZ,  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy 
i doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.1. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując spełnianie  warunków,  opisanych w pkt.  2.2  do 2.4.  niniejszego rozdziału 
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 (zgodnie z art. 26 
ust.  2b  ustawy),  Zamawiający,  w  celu  oceny,  czy  Wykonawca  będzie  dysponował  zasobami  innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
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wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów 
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:

a) Opis parametrów oferowanego sprzętu na załączniku nr 1a potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia 
wymogi postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 6 SIWZ.

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat CE na oferowany przedmiot zamówienia.
c) Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski.

6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
6.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, 

że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
6.2.Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się  o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie.

6.3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie 
z załącznikiem nr 5 SIWZ.

Uwaga 5: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych 
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej 
specyfikacji (załączniki nr 1-5 do SIWZ).

Uwaga 6: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana 
będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego 
z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  z  zastrzeżeniem  pkt  2  niniejszego 
rozdziału  SIWZ,  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  mają  obowiązek  przekazywać  wyłącznie  na  piśmie, 
faksem  lub  drogą  elektroniczną  (adres  Zamawiającego,  nr faksu  oraz  adres  e-mail  podany  został 
w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem:  „przetarg nieograniczony - zakup 
USG”.

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub 
pełnomocnictw  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy,  oświadczenia,  dokumenty  lub  pełnomocnictwa  należy 
przedłożyć (złożyć/uzupełnić)  w  takiej  samej  formie,  w jakiej  składa  się  je  wraz z  ofertą  tj.  w  formie 
pisemnej.

3. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje 
faksem,  bądź  drogą elektroniczną  każda ze  stron  na  żądanie  drugiej  ma obowiązek  potwierdzić  fakt 
otrzymania korespondencji.

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
(www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl) dane dotyczące złożonych ofert: imię i nazwisko, nazwę 
(firmę)  oraz  adres  (siedzibę)  Wykonawcy,  którego  oferta  została  otwarta,  a  także  informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 
zawartych  w  ofercie,  wraz  z  informacją  o  kwocie,  jaka  została  podana  bezpośrednio  przed 
otwarciem  ofert  (kwota  brutto,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 
zamówienia).

5. Informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  bądź  o  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający 
zamieszcza  dodatkowo  na  stronie  internetowej  pod  następującym  adresem: 
www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert,  o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić 
treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się 
w  takim  przypadku  częścią  Specyfikacji.  Zostanie  ona  doręczona  wszystkim  Wykonawcom,  którym 
przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

4. Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców w  celu  wyjaśnienia  treści 
SIWZ.

5. Treść  niniejszej  SIWZ  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod  następującym  adresem: 
www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl  Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi 
na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem 
internetowym.

ROZDZIAŁ XV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA 
SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania:

Elżbieta Cyprys – Kierownik Przychodni

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi:  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę  należy  sporządzić  na  formularzu  oferty  lub  według  takiego  samego  schematu,  stanowiącego 
załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e 
do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym 
mowa w pkt 4 rozdz. XII SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność notarialnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub te podmioty.

2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca 
się,  aby  wszystkie  strony  były  ze  sobą  połączone  w  sposób  uniemożliwiający  ich  samoczynną 
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język  polski  –  nie  dotyczy  formularza  oferty,  który  musi  być  sporządzony  zgodnie  z wymogiem 
podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału.

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
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4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  do  poświadczania  dokumentów  za  zgodność 
z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane  przez  osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Zaleca się,  aby zapisane strony oferty,  wraz z  dołączonymi  do niej  dokumentami  i oświadczeniami  były 
ponumerowane  oraz  parafowane  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania  Wykonawcy. 
W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już 
wymagana.

6. Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami  oświadczeniami  w dwóch 
kopertach, opisanych w następujący sposób:

a) koperta zewnętrzna  :
- powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Przychodnia Rejonowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706 Ruda Śląska

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

„Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu”

- Nie otwierać przed 03.12.2013r. godz. 14:00

b) koperta wewnętrzna  :
- powinna  być  zaadresowana  oraz  opisana  jw.  oraz  dodatkowo  musi  zawierać  nazwę  i  adres 

Wykonawcy.

7. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu,  przed upływem 
terminu do składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić 
w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 
„Wycofanie”.

8. Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca 
składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane. 

8.1. Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  winny  być  zgrupowane  i stanowić  oddzielną 
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez 
Zamawiającego”.

8.2. Po  otwarciu  złożonych  ofert,  Wykonawca,  który  będzie  chciał  skorzystać  z  jawności  dokumentacji 
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Podana cena ofertowa musi  zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  wynikające 

z opisu  przedmiotu  zamówienia  –  cena  ryczałtowa.  Cena  ta  będzie  stała  i nie  może  się  zmienić, 
za wyjątkiem przypadków opisanych w rozdziale XXIV SIWZ 

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- łącznie  z  należnym podatkiem VAT –  cena brutto,  wraz  ze  wskazaniem stawki  (procentowej) 

podatku VAT.
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). 
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ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przychodni Rejonowej przy ul. K. Makuszyńskiego 7 
w Rudzie Śląskiej - Halembie w pokoju nr 39, nie później niż do dnia 03.12.2013 r. do godziny 13:30

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, 
zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.12.2013 r. o godzinie 14:00 w sali nr 41 
w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć 
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3. Podczas otwarcia kopert  z ofertami,  Zamawiający poda (odczyta) imię i  nazwisko, nazwę (firmę) oraz 
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest  otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle 
mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

5.1.Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

6. Z  zastrzeżeniem  wyjątków  określonych  w  ustawie,  oferta  niezgodna  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, 
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert  Zamawiający może żądać udzielenia  przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  omyłki  wskazane  w  art.  87  ust.  2  ustawy,  niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. W przypadku,  gdy  złożona  zostanie  mniej  niż  jedna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu,  postępowanie 
o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także 
w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  który  złoży  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu,  i która 
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów 
wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy 
złożyli  oferty  oraz  poprzez  zamieszczenie  informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  miejscu 
publicznie dostępnym w swojej  siedzibie,  a także na stronie internetowej pod następującym adresem: 
www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

11.1.Zawiadomienie  o  wyniku  przetargu  przesyłane  do  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  będzie  zawierało 
informacje o:

- wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (nazwa  i  adres  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano; 
uzasadnienie  jej  wyboru;  nazwy (firmy),  siedziby i  adresy Wykonawców,  którzy złożyli  oferty  wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- Wykonawcach,  których oferty  zostały  odrzucone,  wraz z  podaniem uzasadnienia  faktycznego 
i prawnego;
- Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  wraz 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie  określonym zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  ust.  2  ustawy,  po  upływie  którego umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
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1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 cena ofertowa – 100 pkt

2. Każdy  z  Wykonawców w  poszczególnych  kryteriach  otrzyma  odpowiednią  liczbę  punktów,  wyliczoną 
w następujący sposób:

 cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N

I P =   -----   x  A
B

gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 100 pkt.

Uwaga 7: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJA  NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI  ROZLICZANIA  SIĘ 
W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej  SIWZ wzór umowy 
(załącznik nr 7).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
a) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
b) Zmiana  modelu  oferowanego  urządzenia  z  zastrzeżeniem,  iż  zmiana  ta  nastąpi  wyłącznie 

w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej 
samej  lini  produktowej,  o  parametrach  co  najmniej  takich  jak  model  oferowany,  lub  który  został 
udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3. W  przypadku  wniesienia  odwołania,  aż  do  jego  rozstrzygnięcia,  Zamawiający  wstrzyma  podpisanie 
umowy.

4. W  przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  przed  podpisaniem  umowy  należy  przedłożyć  umowę 
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy 
po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
Elżbieta Cyprys – Kierownik Przychodni, tel. 32  243 29 98

ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  dziale  VI  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  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.
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3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie:

5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane faxem lub  drogą elektroniczną,  albo w terminie  10 dni – jeżeli  zostały  przesłane w inny 
sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
5  dni od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  SIWZ na  stronie 
internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie  5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  przepisami  ustawy  czynności  zamawiającego  podjętej 
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Z  uwagi  na  wartość  przedmiotowego  zamówienia,  która  jest  mniejsza  od  tzw.  „kwoty  unijnej”,  tj. kwoty 
określonej  w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.

5.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności,  zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b)  uiszczono  wpis  (wpis  uiszcza  się  najpóźniej  do  dnia  upływu  terminu  do  wniesienia  odwołania, 
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli 
przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  za  pomocą  faxu  lub  drogą 
elektroniczną.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r.  – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,  jeżeli  przepisy ustawy pzp nie  stanowią 
inaczej.

6.2. Skargę  wnosi  się  do  sądu  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  zamawiającego  za 
pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Izby,  przesyłające 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie  21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze.

6.4. Skarga  powinna  czynić  zadość  wymaganiom  przewidzianym  dla  pisma  procesowego  oraz  zawierać 
oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich  uzasadnienie,  wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami.

7. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować  zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7.1. W przypadku uznania zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2.
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………………………………
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta  złożona  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na:

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy(*) Adres Wykonawcy

Nr regon Telefon Faks E-mail

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Brutto: ……………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)

4. Termin realizacji zamówienia (podany w dniach – nie dłużej niż 30 dni od daty zawarcia umowy):…………
…

5. Okres udzielanej gwarancji (podany w miesiącach – min. 24 m-ce): ……………..................

6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
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- …………………………………………………………………………

1. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia ...................... ......................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga:  w  przypadku  Wykonawców  składających  ofertę  wspólną  należy  wskazać  wszystkich 
Wykonawców  występujących  wspólnie  lub  zaznaczyć,  iż  wskazany  podmiot  (Pełnomocnik/Lider) 
występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
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……………..………………….
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1a

Oferowany aparat USG (ultrasonograf z 4 głowicami)

Dane ogólne

Pełna nazwa ultrasonografu typ/model Podać

Producent Podać

Kraj pochodzenia Podać

Dystrybutor Podać

Lp. Parametry wymagane aparatu Warunek 
graniczny Wartość oferowana

1
.

Konstrukcja

2
.

Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z 
kolorowym Dopplerem. 

TAK

3
.

Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2013 TAK
podać

4
.

Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – 
wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2012 roku lub 
później

TAK

5
.

Przetwornik 12-bitowy TAK  

6
.

Cyfrowy system formowania  wiązki ultradźwiękowej. TAK

7
.

Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych
 min. 20 000

TAK

8
.

Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych
 min. 20 000

TAK

9
.

Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 TAK

1
0
.

Dynamika systemu min.230 dB TAK

1
1
.

Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. 
Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu 
ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej

TAK

1
2
.

Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo TAK

1
3
.

Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 
20 MHz.

TAK

1
4
.

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 
15 000 klatek.

TAK

1
5

Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po 
zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. 

TAK
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Cineloop)

1
6
.

Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode 
min. 30 sek.

TAK

1
7
.

Zakres regulacji głębokości pola obrazowego 
min. 0,5 - 30 cm

TAK

1
8
.

Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych 
przez użytkownika: minimum 40

TAK

1
9
.

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z 
możliwością blokady

TAK

2
0
.

Obrazowanie i prezentacja obrazu

2
1
.

Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
• B,
• B + B
• M
• B + M
• D
• B + D
• B + C (Color Doppler)
• B + PD (Power Doppler)
• B + Color + M

TAK

2
2
.

FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek. TAK

2
3
.

FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. TAK

2
4
.

Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma 
częstotliwości

TAK

2
5
.

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny 
(PWD, HPRF PWD)

TAK

2
6
.

Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)
min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki)

TAK

2
7
.

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) TAK

2
8
.

Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: 
+/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)

TAK

2
9
.

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) TAK

3
0
.

Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)
min.: +/- 4,0 m/sek

TAK

3
1
.

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler 
Kierunkowy

TAK

Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706 Ruda Śląska 14



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 200.000 euro 

nr sprawy: PN.1.2013

3
2
.

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o 
bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością 
wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych 
naczyniach

TAK

3
3
.

Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler 
Tkankowy

TAK

3
4
.

Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory 
(linie proste)

TAK

3
5
.

Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) TAK

3
6
.

Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power 
Doppler) w czasie rzeczywistym

TAK

3
7
.

Obrazowanie wielokątowe  tzw. w układzie skrzyżowanych 
ultradźwięków

TAK

3
8
.

Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i 
redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich 
oferowanych głowicach

TAK

3
9
.

Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych z regulacją 
kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni

TAK

4
0
.

Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych z regulacją 
kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni

TAK

4
1
.

Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego 
przycisku

TAK

4
2
.

Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm 
ze skokiem co 0,5 mm

TAK

4
3
.

Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej 
min. +/- 15 stopni

TAK

4
4
.

Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni TAK

4
5
.

Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za 
pomocą jednego przycisku

TAK

4
6
.

Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) 
min. w 8 strefach

TAK

4
7
.

Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze
 min. 25 map

TAK

4
8
.

Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie 
rzeczywistym i po zamrożeniu

TAK

4
9
.

Archiwizacja obrazów

5 Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na TAK

Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706 Ruda Śląska 15



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 200.000 euro 

nr sprawy: PN.1.2013

dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów.

5
1
.

Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz 
pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio 
z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW

TAK

5
2
.

Możliwość jednoczesnego zapisu  obrazu na wewnętrznym 
dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu 
na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu 
jednego przycisku

TAK

5
3
.

Videoprinter czarno-biały. TAK

5
4
.

Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW TAK

5
5
.

Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników 
typu PenDrive

TAK

5
6
.

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps TAK

5
7
.

Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera 
PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych 
(obrazy, raporty)

TAK

5
8
.

Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku 
raportów bezpośrednio z aparatu

TAK

5
9
.

Funkcje użytkowe

6
0
.

Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x16
TAK

6
1
.

Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16 TAK

6
2
.

Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: 
min. 10

TAK

6
3
.

Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości TAK

6
4
.

Przełączanie głowic z klawiatury TAK

6
5
.

Podświetlane klawisze TAK

6
6
.

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie 
linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – 
dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu

TAK

6
7
.

Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w 
systemie

TAK

6
8
.

Pełne oprogramowanie do badań:
• Brzusznych
• Małych narządów

TAK
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• Naczyniowych 
• Mięśniowo-szkieletowych 
• Urologicznych
• Kardiologicznych
• Położniczych
• Ginekologicznych
• Pediatrycznych

6
9
.

Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w 
technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w 
dwóch płaszczyznach)

TAK

7
0
.

Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze 
zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.

TAK
podać

7
1
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 6,0 MHz. TAK

7
2
.

Liczba elementów: min. 190 TAK

7
3
.

Kąt skanowania min. 70 st. TAK

7
4
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK

7
5
.

Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze 
zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.

TAK
podać

7
6
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. TAK

7
7
.

Liczba elementów: min. 190 TAK

7
8
.

Szerokość pola skanowania max. 40 mm TAK

7
9
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK

8
0
.

Obrazowanie trapezowe i rombowe TAK

8
1
.

Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array 
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
Podać typ.

TAK
podać

8
2
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz. TAK

8
3
.

Liczba elementów: min. 64 TAK

8
4
.

Kąt obrazowania min. 90 stopni TAK

8 Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK
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8
6
.

Głowica elektroniczna Convex  Endovaginalna, 
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
Podać typ

TAK
podać

8
7
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz TAK

8
8
.

Liczba elementów: min. 190 TAK

8
9
.

Kąt skanowania min. 180 st. TAK

9
0
.

Promień max. R10 mm TAK

9
1
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK

9
2
.

Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu 
składania oferty)

TAK

9
3
.

Oprogramowanie 4D TAK

9
4
.

Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat 
moduł EKG

TAK

9
5
.

Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe 
głowice przezprzełykowe

TAK

9
6
.

Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar 
kompleksu Intima Media (IMT)

TAK

9
7
.

Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę 
Liniową 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość 
skanu min. 80 min.,  z centralnym kanałem biopsyjnym 
przechodzącym przez głowicę

TAK

9
8
.

Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę 
MicroConvex śródoperacyjną tzw. paluszkową, 
min. 4-10 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 65 st., 
promień max. R20 mm

TAK

9
9
.

Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę 
Rectalna dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia, min. 
Convex 3,0-9,0 MHz, Linia 4,0-13,0 MHz, min. 190 
elementów, kąt skanowania Convex min. 120 stopni, 
szerokość skanu Linia min.60 mm

TAK

1
0
0
.

Możliwość rozbudowy o głowicę typu convex matrycową 
posiadającą min.600 elementów, kąt min. 65 stopni. 

TAK

1
0
1
.

Inne

1 Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) TAK
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1
0
3
.

Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć 
przy dostawie aparatu)

TAK

1
0
4
.

Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, 
printer) min. 24 miesiące

TAK

1
0
5
.

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż 
zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty 
załączyć)

TAK

1
0
6
.

Szkolenie przeprowadzone przez doktora aplikanta 
potwierdzone stosownym certyfikatem

TAK

Uwaga: Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów 
spowoduje odrzucenie oferty.
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty  kary  umownej  wynosiły  nie  mniej  niż  5% wartości  realizowanego zamówienia i 
zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;

1a)  wykonawców,  z  którymi  dany  zamawiający  rozwiązał  albo  wypowiedział  umowę  w  sprawie 
zamówienia  publicznego  albo  odstąpił  od  umowy  sprawie  zamówienia  publicznego  z  powodu 
okoliczności, za które wykonawca podnosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli  układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku 
upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego 
organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem  o udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o zamówienia  na  podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 
769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną  lub  osobą  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera,  członka  zarządu, 
komplementariusza  lub  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo,  o którym mowa w art.  9  lub  art.  10 ustawy z  dnia  15  czerwca 2012 r.  o  skutkach 
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

oświadczam/y, że

-  niepodlegam/y  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  niniejszego zamówienia  (brak  podstaw do 
wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

..........................................., dnia ..................... ..............................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w rozdziale XII SIWZ.

..........................................., dnia ..................... ...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu

przedkładam/y  następujący  wykaz  wykonanych/wykonywanych  głównych  usług,  w  zakresie  niezbędnym  do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp. Podmiot na rzecz 
którego dostawy 

zostały wykonane/są 
wykonywane/

Opis wykonanych/wykonywanych dostaw – 
przedmiot dostawy 

Data wykonania 
(data rozpoczęcia 

i zakończenia)

 

..........................................., dnia ..................... .............................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706 Ruda Śląska 23



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 200.000 euro 

nr sprawy: PN.1.2013

……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu

oświadczam/y, że:

-  należę/należymy do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.02.2007  r.  o ochronie  konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej*:

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

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

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

4. …………………………………………………………………………………………………………………

lub

-  nie  należę/należymy do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.02.2007  r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*:

* niepotrzebne skreślić 

..........................................., dnia ..................... .............................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest : zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb Przychodni 
Rejonowej  SPZOZ  przy ul. K. Makuszyńskiego  7  w  Rudzie  Śląskiej  wraz  z przeszkoleniem 
personelu

2. Przedmiot  zamówienia  ma  być  fabrycznie  nowy,  wyprodukowany  nie  wcześniej  niż  w  2013  r., 
dopuszczony  do  obrotu  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  i  odpowiadać  wszelkim 
wymaganiom  określonym  przepisami  prawa,  w  szczególności  ustawą  z  dnia  20  maja  2010  r., 
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 poz. 679 z późn.zm.) oraz wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych lub prawnych, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim. 
Zamówiony  sprzęt  musi  być  dostarczony do  siedziby  zamawiającego w oryginalnych  opakowaniach 
producenta  sprzętu  z  nienaruszonymi  plombami  transportowymi  w  przeciwnym  razie  zamawiający 
odmówi  przyjęcia  sprzętu. Uruchomienie  sprzętu  wraz  z  przeszkoleniem  personelu  w  zakresie 
racjonalnej eksploatacji urządzenia nastąpi w miejscu zamontowania.

3. Zamawiający zastrzega, że dostawa i bezpłatne szkolenie mogą odbywać się w godzinach od 08:00 do 
15:00 w dni pracujące.

4. Na dostarczony aparat USG musi być udzielona gwarancja na co najmniej 24 miesiące.

5.    Pozostałe  obowiązki  związane z realizacją  zamówienia,  a spoczywające na Wykonawcy opisane 
zostały we wzorze umowy.

6. Opis wymaganych minimalnych/granicznych parametrów aparatu USG.

Lp. Parametry wymagane aparatu

Konstrukcja

2 Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. 

3
.

Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2013

4
.

Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i 
eksploatacji w 2012 roku lub później

5
.

Przetwornik 12-bitowy

6
.

Cyfrowy system formowania  wiązki ultradźwiękowej.

7
.

Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych
 min. 20 000

8
.

Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych
 min. 20 000

9
.

Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3

1
0
.

Dynamika systemu min.230 dB

1
1
.

Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. 
Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej

1
2
.

Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo
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1
3
.

Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 20 MHz.

1
4
.

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek.

1
5
.

Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania 
(tzw. Cineloop)

1
6
.

Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode 
min. 30 sek.

1
7
.

Zakres regulacji głębokości pola obrazowego 
min. 0,5 - 30 cm

1
8
.

Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40

1
9
.

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokady

2
0
.

Obrazowanie i prezentacja obrazu

2
1
.

Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
• B,
• B + B
• M
• B + M
• D
• B + D
• B + C (Color Doppler)
• B + PD (Power Doppler)
• B + Color + M

2
2
.

FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek.

2
3
.

FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek.

2
4
.

Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości

2
5
.

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny 
(PWD, HPRF PWD)

2
6
.

Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)
min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki)

2
7
.

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD)

2
8
.

Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: 
+/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)

2 Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
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3
0
.

Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)
min.: +/- 4,0 m/sek

3
1
.

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy

3
2
.

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z 
możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach

3
3
.

Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy

3
4
.

Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste)

3
5
.

Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)

3
6
.

Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym

3
7
.

Obrazowanie wielokątowe  tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków

3
8
.

Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe 
dostępny na wszystkich oferowanych głowicach

3
9
.

Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni

4
0
.

Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni

4
1
.

Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku

4
2
.

Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze skokiem co 0,5 mm

4
3
.

Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej 
min. +/- 15 stopni

4
4
.

Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni

4
5
.

Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku

4
6
.

Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) 
min. w 8 strefach

4
7
.

Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze
 min. 25 map

Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 – 706 Ruda Śląska 27



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 200.000 euro 

nr sprawy: PN.1.2013

4
8
.

Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu

4
9
.

Archiwizacja obrazów

5
0
.

Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą 
pacjentów.

5
1
.

Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie 
aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW

5
2
.

Możliwość jednoczesnego zapisu  obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive 
oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku

5
3
.

Videoprinter czarno-biały. 

5
4
.

Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW

5
5
.

Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive

5
6
.

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps

5
7
.

Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w 
celu wysyłania danych (obrazy, raporty)

5
8
.

Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu

5
9
.

Funkcje użytkowe

6
0
.

Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x16

6
1
.

Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16

6
2
.

Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: 
min. 10

6
3
.

Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości

6
4
.

Przełączanie głowic z klawiatury

6
5
.

Podświetlane klawisze

6
6

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki 
Dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
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6
7
.

Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie

6
8
.

Pełne oprogramowanie do badań:
• Brzusznych
• Małych narządów
• Naczyniowych 
• Mięśniowo-szkieletowych 
• Urologicznych
• Kardiologicznych
• Położniczych
• Ginekologicznych
• Pediatrycznych

6
9
.

Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej 
ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)

7
0
.

Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 

7
1
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 6,0 MHz.

7
2
.

Liczba elementów: min. 190

7
3
.

Kąt skanowania min. 70 st.

7
4
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości

7
5
.

Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 

7
6
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz.

7
7
.

Liczba elementów: min. 190

7
8
.

Szerokość pola skanowania max. 40 mm

7
9
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości

8
0
.

Obrazowanie trapezowe i rombowe

8
1
.

Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą 
częstotliwości pracy. 

8
2
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz.
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8
3
.

Liczba elementów: min. 64

8
4
.

Kąt obrazowania min. 90 stopni

8
5
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości

8
6
.

Głowica elektroniczna Convex  Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości 
pracy. 

8
7
.

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz

8
8
.

Liczba elementów: min. 190

8
9
.

Kąt skanowania min. 180 st.

9
0
.

Promień max. R10 mm

9
1
.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości

9
2
.

Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)

9
3
.

Oprogramowanie 4D 

9
4
.

Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł EKG

9
5
.

Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe

9
6
.

Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media (IMT)

9
7
.

Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz, min. 190 
elementów, szerokość skanu min. 80 min.,  z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym 
przez głowicę

9
8
.

Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę MicroConvex śródoperacyjną tzw. 
paluszkową, 
min. 4-10 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 65 st., promień max. R20 mm

9
9
.

Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Rectalna dwupłaszczyznową w układzie 
Convex/Linia, min. Convex 3,0-9,0 MHz, Linia 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, kąt 
skanowania Convex min. 120 stopni, szerokość skanu Linia min.60 mm

1
0
0
.

Możliwość rozbudowy o głowicę typu convex matrycową posiadającą min.600 elementów, kąt 
min. 65 stopni. 

1 Inne
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1
0
2
.

Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć)

1
0
3
.

Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu)

1
0
4
.

Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące

1
0
5
.

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski 
(dokumenty załączyć)

1
0
6
.

Szkolenie przeprowadzone przez doktora aplikanta potwierdzone stosownym certyfikatem

Wszystkie  opisane  parametry  są  wymaganiami  minimalnymi.  Zamawiający  akceptuje  rozwiązania 
o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY

Nr .........................

Zawarta w dniu …………….. w Rudzie Śląskiej pomiędzy 

- Przychodnią Rejonową Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
przy  ulicy  Makuszyńskiego  7,  którą  reprezentuje  Kierownik  Przychodni  Elżbieta  Cyprys,  zwaną  dalej 
„Zamawiającym”

a 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..reprezentowaną przez .............................................

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.

§ 1

1. Wykonawca wybrany, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) zobowiązuje się 
zrealizować  zamówienie  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  która  stanowi 
integralną część niniejszej umowy
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2. Przedmiotem  umowy jest:  Zakup,  dostawa  i  instalacja  aparatu  USG  dla  potrzeb  Przychodni 
Rejonowej  SPZOZ  przy ul. K. Makuszyńskiego  7  w  Rudzie  Śląskiej  wraz  z  przeszkoleniem 
personelu

§ 2

1. Odbiór  przedmiotu  umowy  potwierdzony  zostanie  pisemnym  protokołem  odbioru  jakościowego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Integralną  część  protokołu  odbioru  stanowią  karty  gwarancyjne  oraz  instrukcja  w  języku  polskim 
i angielskim wydane Zamawiającemu.

§ 3

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucyjnym 
na Polskę (Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznego zweryfikowania źródła zakupu) oraz 
dostarczony do siedziby Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach. Dostarczony sprzęt powinien być 
zabezpieczony plombami transportowymi jego producenta.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 
kwotę brutto ...............,.....zł słownie ....................................................  w tym ............,....... zł VAT. 

2. Cena  pokrywa  wszelkie  koszty  i  wydatki  Wykonawcy  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy, 
a w szczególności : 

wartość sprzętu brutto,
koszty  opakowania,  oznakowania  i  transportu  do  miejsca  wskazanego przez  Zamawiającego  wraz  ze 
stosownym ubezpieczeniem przewozowym, 
koszt rozpakowania oraz instalacji w miejscu użytkowania, szkolenia w zakresie obsługi i instrukcji obsługi 
w języku polskim i angielskim.
koszt obsługi serwisowej w czasie trwania gwarancji,
koszt gwarancji realizowanej na zasadach ustalonych w umowie itp.

§ 5

1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia.
3. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia towaru.

§ 6

1. Faktura za wykonane zamówienie zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu umowy.
2. Zamawiający winien uregulować należność za fakturę w ciągu 30 dni od jej doręczenia przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Za opóźnienie w zapłacie należności faktury Zamawiający uiści odsetki ustawowe.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 
przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy 
Wykonawcy,

2. W razie nieterminowego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary 
umowne:
- w wysokości 0,1% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,
- w wysokości 0,5% wartości umownej towaru w razie zwłoki w usunięciu wad, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki od terminu dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie.

3.        Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne.

4. Zamawiający  w razie  wystąpienia  zwłoki  w  wydaniu  towaru  może  wyznaczyć  dodatkowy termin  jego 
wydania, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
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5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania  umowy w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania 
przez  Wykonawcę zobowiązań w niej  zawartych.  W takim przypadku wynagrodzenie  Wykonawcy nie 
zostanie wypłacone lub zostanie ono ograniczone.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być użytkowany 
zgodnie  z  przeznaczeniem opisanym w ofercie  lub  instrukcji  obsługi  i  udziela  gwarancji  wynoszącej  24 
miesiące, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
3. Zgłoszenia wady (usterki)  Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr ........................................  lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………….. (data zgłoszenia wady), przy czym 
potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej 
jest  dowodem  na  zgłoszenie  wady.  Wykonawca  potwierdzi  tego  samego  dnia  faksem  na  nr 
.......................................  lub  na  adres  poczty  elektronicznej  Zamawiającego  ……………………………. 
przyjęcie zgłoszenia o wadzie.

4. Naprawy wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów max. 14 dni roboczych.

5. Naprawa  gwarancyjna  powoduje  przedłużenie  okresu  gwarancji  o  cały  czas  niesprawności  przedmiotu 
umowy. 

6. Jeżeli  przedmiotu umowy lub jego elementu nie  da się naprawić  albo w razie  wystąpienia konieczności 
dokonania ich czwartej naprawy, Zamawiający może żądać wymiany elementu lub przedmiotu umowy na 
wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy przedmiot umowy/element w terminie do 14 od 
dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji rozpoczyna się od dnia 
dostarczenia nowego przedmiotu umowy.

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z  udzielonej  gwarancji,  przez okres gwarancji,  Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że 
bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

8. Wykonawca  nie  odpowiada  w  ramach  gwarancji  za  uszkodzenia  przedmiotu  umowy,  powstałe  z winy 
Zamawiającego.

9. Reklamacje przyjmuje: ............................................................ 
ul. .............................................................................................
tel: ..................  faks : ..................... w godzinach…… do …………. od poniedziałku  do piątku.
e-mail: ......................................................................................

10. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminów 
o  których  mowa  powyżej,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wykonania  naprawy  lub  zakupu  nowego 
urządzenia  (lub  jego  elementu)  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zwrócić 
Zamawiającemu  koszty  i  wydatki  poniesione  na  naprawę  lub  wymianę  w  terminie  7  dni  od  dnia 
przedstawienia odpowiedniego żądania.

§ 9

1. Zamawiający przewiduje  możliwość istotnych zmian postanowień zawartej  umowy,  w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

a) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
b) zmiana  modelu  oferowanego  urządzenia  z  zastrzeżeniem,  iż  zmiana  ta  nastąpi  wyłącznie 

w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej 
samej  linii  produkcyjnej,  o  parametrach co najmniej  takich  jak  model  oferowany,  lub  który  został 
udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie. 

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna.

§ 10

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 
poz.907 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają 
dla swej ważności zachowania formy pisemnej (aneks do umowy).

§ 12

Spory  powstałe  na  tle  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  sądowi  powszechnemu, 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
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§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY
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