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1. Informacje dla wykonawców  

1.1. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: 
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl lub otrzymać w wersji papierowej po uprzednim przedłożeniu prośby o 
jej udostępnienie z podaniem dokładnych danych adresowych oraz informacji potrzebnych do wystawienia 
f-ry VAT, opłata za niniejszą SIWZ wynosi 30,00 złotych. Opłatę należy dokonać w kasie szpitala lub za 
pobraniem przy odbiorze. 

1.2. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

1.3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

1.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

1.5. Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców 
musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy 
zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu.  

1.6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi dotyczyć pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy tomografu komputerowego, mammografu wraz z adaptacją 
pomieszczeń lub w zakresie dostawy elektroencefalografu. 

1.7. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert alternatywnych oraz wariantowych. 

1.8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7 ustawy 
P.z.p.,  

1.9. Warunki płatności: 

1.9.1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni po protokolarnym ostatecznym 
odbiorze przedmiotu zamówienia. 

1.10. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej do prowadzenia niniejszej procedury. 

1.11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

1.12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sposobu zakupów. 

1.13. Wyjaśnień udziela się w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1500. Wykonawca może 
zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości, związanych z SIWZ lub 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faksem pod numer +48(0–77)4801171, 
bądź poprzez witrynę internetową Zamawiającego: elektronicznie: zoz_glubczyce@poczta.onet.pl  bądź 
pisemnie pod adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Zamawiający udzieli odpowiedzi, 
wyjaśnień, itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy P.z.p.. W przypadku wysłania wiadomości 
faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy tj. po 15:00 Zamawiający za datę powzięcia informacji 
w niej zawartych uzna dopiero następny dzień roboczy (nie dotyczy wniesienia protestu). 

1.14. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami, kompletny dokument, który 
obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.  

1.15. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

 
II.   TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
powyżej 206 000 euro. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA WIELOWARSTWOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, MAMMOGRAFU WRAZ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PRACOWNIĘ TK i MAMMOGRAF ORAZ DOSTAWĘ 
ELEKTROENCEFALOGRAFU. 
zgodnie z opisanym zakresem prac stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ oraz zestawieniem parametrów 
granicznych i ocenianych stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 
Tomograf wraz z oprzyrządowaniem w dalszej części SIWZ zwane są „tomografem” mammograf wraz z 
oprzyrządowaniem zwane są „mammografem”, elektroencefalograf z oprzyrządowanie zwany jest w dalszej 
części siwz „elektroencefalografem”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. opracowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przy instalacji tomografu, mammografu  i adaptacji 
pomieszczeń, 

b. przystosowanie pomieszczeń do instalacji tomografu, 
c. dostawę tomografu, 
d. dostawę mammografu, 
e. dostawę elektroencefalografu, 
f. montaż, instalację i uruchomienie tomografu, mammografu, elektroencefalografu, 
g. przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi tomografu, mammografu i 

elektroencefalografu – niezbędne do odbioru przez Zamawiającego i protokolarnego końcowego 
przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 

Pomieszczenia po przystosowaniu muszą spełnić wymogi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 
2006 roku ( Dz. U. Nr 213 poz. 1568, z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Wszystkie osłony 
radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez SANEPID projektem osłon stałych 
(osłony radiologicznej ochrony). 
 
Okres gwarancji na wykonane prace przystosowawcze oraz dostarczony tomograf wraz z lampą RTG 
powinien wynosić minimum 18 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje 
nieodpłatny serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta w dokumentacji techniczno- ruchowej 
oraz wynikające z przepisów bhp, p-poż i sanitarno- epidemiologicznych jak również dojazdy i ewentualne 
koszty materiałowe.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty oraz aktualne aprobaty 
techniczne na użyte materiały i urządzenia, a także protokoły z pomiarów i badań wynikających z 
przepisów. 
 

 
IV. TERMIN REALIZACJI 
 
Pożądany termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w 
terminie do 60 dni licząc od podpisania umowy. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I ICH OCENA SPEŁNIENIA 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
 
V.1.1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności określonych, w niniejszej  
             specyfikacji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
V.1.2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  
             osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
V.1.3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
V.1.4.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
V.2.  Opis warunków: 
 
V.2.1.   Doświadczenie:  Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia wszczęcia 
postępowania), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dostawę minimum 1 aparatu 
tomograficznego wielowarstwowego wraz z adaptacja pomieszczeń (dotyczy dostawy TK i mammografu). 
V.2.2.   Potencjał techniczny:   Wykonawca musi zaoferować autoryzowany serwis na oferowany tomograf i inne 
elementy przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się w tym zakresie podwykonawstwo serwisowe realizowane 
przez autoryzowane serwisy producentów.  
             Dopuszcza  się podwykonawstwo również w innych zakresach przedmiotu zamówienia jak.    
             np. prace budowlane lub projektowe 
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V.3.   Potencjał ekonomiczny- finansowy: 
V.3.1.   Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
             zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500. 000 złotych (nie dotyczy 
elektroencefalografu). 
V.3.2.   Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż  
            1.800.000 złotych (nie dotyczy elektroencefalografu). 
V.4.   Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 
V.4.1.   Zaoferowanie przedmiotu zamówienia  o parametrach określonych w dziale III SIWZ, 
V.4.2.   Zapewnienie stałości ceny przez cały okres trwania umowy, 
V.4.3.   Zapewnienie wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie 60 dni od daty  
             podpisania umowy.  
V.4.4.   Dokonanie wizji lokalnej w Szpitalu pomieszczeń przeznaczonych do instalacji tomografu.  
V.4.5.   Zaakceptowanie warunków płatności zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze Umowy. 
V.4.6.   Zaakceptowanie wzoru Umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ – zapisy w niej  
             zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 
 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia  - 
nie spełnia”. 
 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

VI.1.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
           działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie  
           objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do   
            reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
            składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie  
            ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 
VI.2.   Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  
           zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem  
           publicznym bądź oświadczenie, że do wykonania zamówienia nie są wymagane wymienione  
           dokumenty. 
VI.3.   Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z  
            odpisu właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  
            gospodarczej. 
VI.4.    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  
            Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
            potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  
            składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane  
            prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  
            całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  
            upływem terminu składania ofert. 
VI.5.    Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie  
            właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie  
            określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
            upływem terminu składania ofert. 
VI.6.    Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  
            9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
VI.7     Dysponują osobami o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia.  

Przedstawią wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia.  

VI.8.    Oświadczenie na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca  
            będzie posługiwał się podwykonawcami dołącza wykaz podwykonawców, którzy będą brali  
            udział w realizacji zamówienia (nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres i rodzaj powierzonej  
            do wykonania części zamówienia).  
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VI.9.   Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca  
             posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  
             kredytową Wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu        
            składania ofert). 
VI.10.   Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  
             a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest  
             ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w  
             przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi  
             być złożony przez każdego wykonawcę).  
VI.11.   Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  
             ustawy prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo  
             Zamówień Publicznych  
VI.12.   Ważny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z  
             obowiązującym prawem. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język  
             polski. 
VI.13.   Charakterystyka aparatu w formie materiałów promocyjnych np. ulotki, foldery. Dokumenty  
             te muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski i zawierać potwierdzenie  
             posiadanych parametrów, zdjęcia itp. 
VI.14.  Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
VI.15.  Wypełniony formularz – Specyfikacja istotnych warunków techniczno- eksploatacyjnych –  
             załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 
VI.16.  Wypełniony formularz – załącznik nr 6 
VI.17. Zaakceptowany „Wzór Umowy” – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
− Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych w ofercie muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
− Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 4 i 6 składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

− Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 4 i 6 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

− pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy.   

− Brak jakiegokolwiek dokumentu lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu 
niepoświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie oferty i obligatoryjnie odrzucenie 
z postępowania przetargowego, gdzie postanowienia art. 26 ust.3 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.   

− Wymagane dokumenty ofertowe należy przygotować według załączonej instrukcji ułożenia 
dokumentów wymaganych od Wykonawców. 

Dokumenty wymienione mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 
W przypadku oferty wspólnej dokumenty wymienione, składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. 
Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagają poświadczenia „za zgodność z oryginałem”. 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
DOTYCZĄCYCH SIWZ  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 
lub faksem. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich 
otrzymania. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywania wniosków, informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą faksu czy 
też poczty elektronicznej potwierdzonych wysłaniem pocztowym. 
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3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 
6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań i wyjaśnień, bez 
ujawniania źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, umieszcza na 
stronie internetowej, na której umieścił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na 
tej stronie. 

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O 
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. 

7. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie  
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

8. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków 
zamówienia w formie pisemnej. 

9. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- Adam Jakubowski, tel. +48(077) 480- 11- 73 
      w godz. 08.00 – 15.00;  

VIII WADIUM. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 30 000,00 złotych dla TK i mammografu wraz z adaptacja 
pomieszczeń; 1000,00 zł dla elektroencefalografu. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Zachodni WBK  

Nr r-ku 48 1090 2183 0000 0001 0422 9527 
z dopiskiem „ wadium- tomograf”  

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 
 
Dowód wniesienia wadium w formie: 
- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancji bankowych, 
- gwarancji ubezpieczeniowych, 
- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, 
z późn. zm.), 

 winien być dołączony trwale do oferty w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz dodatkowo w formie oryginału, który winien być 
dołączony do oferty w sposób nietrwały, umożliwiający jego zwrot, np. poprzez umieszczenie w przezroczystej 
koszulce na końcu oferty. 

IX TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
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IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 
2. Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie oferty na cały zakres zamówienia; 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 
4. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy); 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej Firmy; 

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
załączonych do oferty; 
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami były ułożone w kolejności wskazanej w 

formularzu ofertowym, aby były ponumerowane i zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie oferty; 

7. Wszystkie dokonane zmiany i poprawki w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę; 

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, pod warunkiem, że oferta spełniać będzie 

następujące wymagania: 
- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy. Jego pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli 
wszystkich pozostałych Wykonawców; 

- W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 
ustawy; 

- Potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie Wykonawców w sumie muszą spełniać 
warunki określone w SIWZ; 

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie; 

- Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli dotyczy); 

- Czas trwania umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie musi 
obejmować czas realizacji zamówienia i okres udzielonej gwarancji jakości; 

- W trakcie realizacji zamówienia nie jest możliwe wstąpienie nowego podmiotu w obowiązki 
członka oferty wspólnej; 

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako pełnomocnik (lider) pozostałych. 

- Jeżeli oferta wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana (dotyczy to również 
spółek cywilnych), Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców (Wykonawca może dołączyć do 
oferty umowę współpracy). 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z rozdz. XI. niniejszej instrukcji, a 
wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub 
Wycofanie”. 

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 
terminu składania ofert. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia informacji 
stanowiących tajemnicę Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r nr 153, poz.1503), które Wykonawca pragnie zastrzec przed 
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dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu 
w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”,  z zachowaniem kolejności 
numerowania stron oferty.  

Wykonawca zobowiązany jest do zszycia, ponumerowania i ułożenia dokumentów w kolejności jn: 

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 
2. Wypełnione zestawienie parametrów granicznych i ocenianych (wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ) 
3. Dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ 
4. Wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ 
5. Zaakceptowany (zaparafowany) projekt umowy (wg załącznika nr 3 SIWZ). 
 

X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1.Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 11.12.2008  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w 
sekretariacie Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 48-100 Głubczyce, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. 
1. Wykonawca winien umieścić ofertę w 2 zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach. Opakowanie 

zewnętrzne powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadającej 
następujące oznaczenia: 

  Samodzielny Publiczny  
  Zespół Opieki Zdrowotnej 

48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 
z dopiskiem : Oferta w przetargu nieograniczonym na:  

„DOSTAWĘ WIELOWARSTWOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, MAMMOGRAFU WRAZ 
Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ  

PRZEZNACZONYCH NA PRACOWNIĘ TK /DOSTAWĘ ELEKTROENCEFALOGRAFU”. 
Nr sprawy 2008/PN/TOM/01 

NIE OTWIERAĆ PRZED 2008.12.11 godz. 10:15  
Wewnętrzne opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinien się znajdować dokładny adres 
wykonawcy lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelną z aktualnym adresem), 
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu; 
3. W przypadku ofert przesłanych, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do sekretariatu szpitala. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2008 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Gabinecie Z-cy 

Dyrektora SPZOZ Głubczyce IIIp w Głubczycach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.  
5. Otwarcie jest jawne; 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Po otwarciu koperty z ofertą, Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz dostawy 
zamawianego asortymentu, okresu gwarancji i warunków płatności. Informacje te zostaną odnotowane 
w protokole postępowania. 

8. Na pisemny wniosek Wykonawców nieobecnych na otwarciu ofert, Zamawiający prześle niezwłocznie 
zainteresowanym protokół z otwarcia ofert.  

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty w terminie wyznaczonym do 
składania ofert. 

 

XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena oferty winna zawierać cenę na minimum jedną część zamówienia t.j. dla: TK, mammografu wraz z 

adaptacją pomieszczeń lub dla elektroencefalografu netto i brutto (zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych art. 2 pkt. 1 oraz definicją ceny – art. 3 ust. 1 pkt.1 Ustawy o cenach) 

2. Cena winna być wyrażona w PLN. 
3. Do porównania złożonych ofert przyjmuje się ceny ofertowe brutto. 
4. Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób: 
4.1. Wykonawca zsumuje ceny netto i brutto oraz wartości podatku VAT dla: 
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− tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami związanymi 
wyszczególnionymi w załączniku nr 2 oraz szkolenia wskazanego personelu medycznego, 

− mammografu wraz z oprogramowaniem i urządzeniami związanymi wyszczególnionymi w 
załączniku nr 2 oraz szkolenia wskazanego personelu medycznego 

− prac przystosowawczych (instalacyjno-adaptacyjnych). 
4.1.1. elektroencefalografu wraz z oprogramowaniem i urządzeniami związanymi wyszczególnionymi w 
załączniku oraz szkolenia wskazanego personelu medycznego 

4.2. Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie zaoferuje 
Wykonawca. 

4.3. Końcowa oferowana cena brutto winna obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia 
wymienione w pkt III oraz wszystkie składające się na określony przedmiot zamówienia. 

5. Obliczenia należy przeprowadzić w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 
jednego grosza) 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

 
XII KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 

1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 
podstawie następujących kryteriów: 
Pakiet 1 
− cena                                           -  70% 
− ocena parametrów technicznych         -  30% 
 
Punkty za cenę: 

  Pc = ( Cmin : Cbad ) x 70    
  gdzie: Cmin - cena najniższa wśród ofert, 
             Cbad -  cena danego wykonawcy 
 

Punkty za ocenę parametrów technicznych aparatu: 
  Pot = ( OTbad : OTmax ) x 30 

gdzie: OTbad  - punktacja za ocenę parametrów technicznych sprzętu danego wykonawcy, 
                       OTmax - najwyższa punktacja za ocenę parametrów technicznych sprzętu. 
 
 Pakiet 2  
 - cena       – 100% 
 
Punkty zostaną przydzielone przez komisję na podstawie zestawienia parametrów granicznych i ocenianych 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
 
XIII. BADANIE OFERT I WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY 

 
1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert; 
2. Zamawiający na podstawie art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi w tekście 

oczywiste omyłki pisarskie oraz - w sposób określony przepisami art.88 ww. ustawy - omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty; 

3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą; 
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ; 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

W przypadku wątpliwości dotyczących wysokości ceny ofertowej, Zamawiający w celu ustalenia czy 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się formie 
pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy, który nie 
złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub 
błędy w obliczeniu ceny; 

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
4. zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XIV  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny 
(wyboru); 

2. Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty i uzyskały tyle samo pkt, Zamawiający na podstawie 
art.91 ust.5 ustawy, wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie 
ofert dodatkowych; 

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach; 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 

            - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i 
uzasadnienie jej wyboru, 

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w 
pkt. 5 również na stronie internetowej Zamawiającego.  

 
XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie 
zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania, oraz którego oferta okaże się 
najkorzystniejsza. 
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie określone w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z 
Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany drogą przetargu Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego. 
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
postępowania – art. 94 ust 1 ustawy. 
4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od 
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą 
przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 
5. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, podano 
wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się, w porozumieniu z 
Wykonawca, wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie 
powodującym wprowadzenie niekorzystnych zmian dla Zamawiającego. 
 
XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
    wartości brutto całości przedmiotu zamówienia.  
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach : 
- pieniądzu, 
- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancji bankowych, 
- gwarancji ubezpieczeniowych, 
- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, 
z późn. zm.), 
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3. . Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany ( bez zastrzeżeń) .  
4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości , na 
podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego, stwierdzającego że żadne wady nie wystąpiły, albo że wszystkie 
w ustalonych terminach zostały usunięte. 
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 
przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości 
należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w 
terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. 
 
XVII POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  
2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 
danych zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
XVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku na skutek 
czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy - przysługują środki ochrony 
prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Wykonawca na podstawie art. 180 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może 
wnieść protest do Zamawiającego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez 
Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której 
jest obowiązany na podstawie ustawy. 
Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on 
do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, a także dotyczące postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu (art. 184 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

XIX WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
c. W przypadku, o którym mowa w art.91 ust.5 ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 
d. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

e. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich uczestników 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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UWAGA: 
 
Dla potwierdzenia spełnienia i deklarowanych w kolumnie 4 wartości parametrów Wykonawca powinien 
dołączyć do oferty firmowe materiały producenta w języku polskim i potwierdzić oświadczeniem parametry nie 
występujące w firmowych materiałach producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u 
producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 2 i 3 „WARUNKI GRANICZNE ” określone jako „Tak” oraz 
parametry liczbowe oznaczone „≥”  lub „≤” lub w inny sposób stanowią wymagania, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie 2 i 3. Inne 
jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie 
oferty. 
 
Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po 
zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ). 
 
* Punktacja za dany parametr techniczny oceniany, będzie liczona proporcjonalnie.  Najlepsza wartość podana 
w ofercie/ach otrzyma największą ilość punktów. Inne wartości proporcjonalnie mniej. „Maksymalizacja” 
oznacza, że najwyższa wartość parametru z ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów. „Minimalizacja” 
oznacza, że najmniejsza wartość parametru z ofert  otrzyma najwyższą liczbę punktów.  Suma punktów będzie 
liczona do dwóch miejsc po przecinku.     
 
 
 

............................................................................... 
( Pieczęć i podpis Oferenta ) 
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Załącznik Nr 1  
Formularz ofertowy 

 
OFERTA 

dla SPZOZ w Głubczycach 
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 
………….. pod nr……../………………………, nr sprawy ……………………..  

 I. Dane wykonawcy 
1.   Pełna nazwa: .............................................................................................................. 
2.   Adres:            .............................................................................................................. 
  województwo ...................................  powiat ..................................... 
3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@........................... 
4. Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................ 
Urząd Skarbowy w …………………………………. NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __                  
6.   REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
7. Osoba do kontaktów z zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia /…………………………  nr tel. 
……………… 
 
II. Przedmiot oferty:  

DOSTAWA …………………..WARSTWOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, 
MAMMOGRAFU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ  

PRZEZNACZONYCH NA PRACOWNIĘ TK / DOSTAWA ELEKTROENCEFALOGRAFU 
 
    zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 1. 
1. Oferujemy kompletne wykonanie zamówienia za cenę: 
1.1. (TK, mammograf) Wartość netto : ...................................... zł (słownie: ................................................zł) 
Wartość brutto – cena ofertowa : .........................zł (słownie:.……………………zł) 
W tym : 
-  prace adaptacyjno-instalacyjne : 
Wartość netto : ...................................... zł (słownie: ................................................zł) 
Podatek VAT: ……..…………............. zł (słownie:................................................. zł) 
Wartość brutto  .....................................zł (słownie:.……………….………………zł) 
-  tomograf, mammograf: 
Wartość netto : ...................................... zł (słownie: ................................................zł) 
Podatek VAT: ……..…………............. zł (słownie:................................................. zł) 
Wartość brutto  .....................................zł (słownie:.……………….………………zł) 
-  oprogramowanie i sprzęt komputerowy : 
Wartość netto : ...................................... zł (słownie: ................................................zł) 
Podatek VAT: ……..…………............. zł (słownie:................................................. zł) 
Wartość brutto  .....................................zł (słownie:.……………….………………zł) 
1.2. (Elektroencefalograf) Wartość netto : ...................................... zł (słownie: 
................................................zł) 
Wartość brutto – cena ofertowa : .........................zł (słownie:.……………………zł) 
 
2. Wynagrodzenie składa się z: 
a.    
 
III. Termin płatności :   
a.    zapłata  – 30 dni po spisaniu protokołu odbioru końcowego i oddaniu tomografu, mammografu 
/elektroencefalografu/ do eksploatacji 
IV. Okres gwarancji: na przedmiot dostawy wyrażony w liczbie miesięcy: 
............................................................................................................................ 
V. Wadium 
1. Forma w jakiej wniesiono wadium    ..................................................... 
2. Dowód wniesienia wadium  str. ........ 
3. Numer konta, na które zamawiający zwróci wadium 
    .................................................................................. 
              / w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu/ 
VI. Okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia  
Zobowiązujemy się do kompleksowego wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie ….. dni od daty 
podpisania umowy. 
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VII. Oświadczenia 
Oświadczamy, że: 

1. zapoznałem (liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję (my) się za 
związanych określonymi w niej zapisami, 

2. Uważam (y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 
ofert, 

3. oświadczam (y), że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się do wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ofertowej 
brutto w formie:…………………………………………………………… 

5. Jesteśmy świadomi, że jeżeli: 
• Odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
• Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
to wniesione przez nas wadium zatrzyma Zamawiający. 
6.   oświadczam (y), iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

nr................................................ niniejszą oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

Na ….. kolejno ponumerowanych stronach przedkładam/y wszystkie, wyszczególnione w “Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia  stanowiące całość 
oferty. 
VIII. Spis treści oferty 
1. Oferta .......................................................... - str.   
2. ..................................................................... - str.   
3. ......................................................................- str. .... 
... ......................................................................- str. .... 
data: ........................ 
       _________________________ 

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 



 

 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  33  
UUmmoowwaa  ––  ((wwzzóórr))  nnrr  ..........................................  

Zawarta w dniu ...................2008 r. w Głubczycach 
pomiędzy: 
Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej 
48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 
NIP: 748-14-15-846. 
reprezentowanym przez: 
DYREKTORA - lek.med. Bogdan Bury 
przy kontrasygnacie finansowej Głównej Księgowej – Zuzanny Świerc 
 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  
a 
………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę oraz adres ) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
*1wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w .................................................. Wydział ............. Gospodarczy - Rejestrowy  pod nr ................................., 
*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  
..................................... pod nr ................................. 
NIP ..........................  Urząd Skarbowy w .....................................  REGON: ......................... 
zwaną/ym dalej „ Wykonawcą’’, w imieniu której/go występują: 
........................................................................ - ....................................................................... 
o treści następującej: 

 
Podstawa zawarcia umowy 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 
podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) w trybie 
przetargu nieograniczonego – nr sprawy 2008/PN/TOM/01. Treść umowy jest sporządzona na podstawie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożonej oferty. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

DOSTAWA ………….WARSTWOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, MAMMOGRAFU WRAZ Z 
ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PRACOWNIĘ TK /DOSTAWA 
ELEKTROENCEFALOGRAFU. 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego, 

mammografu /elektroencefalografu …………………., zwanego w dalszej części umowy aparatem według 
konfiguracji określonej w ofercie Wykonawcy z dnia ………………….. r. oraz przeprowadzenie 
niezbędnych prac instalacyjno-adaptacyjnych (nie dotyczy elektroencefalografu) zgodnie z w/w. ofertą 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne z ofertą, o której mowa w 
ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że aparat jest produkcji firmy …………….. , a Zamawiający powyższą okoliczność 
przyjmuje i akceptuje. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do 
podjęcia wykonywania wszystkich swoich funkcji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i 
inwestycji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z oprogramowania na 
zasadach określonych w licencjach udzielonych przez producenta oprogramowania lub inny podmiot 
uprawniony. Kody zabezpieczające niezbędne do obsługi i administrowania zostaną udostępnione 
Zamawiającemu.   

 
§ 2 

CENA  UMOWY 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 

………………… zł netto plus podatek VAT ……………., łącznie ……………..…… zł brutto.  

                                                 
1
 *Zależnie od formy organizacyjno prawnej  Wykonawcy 

 



 

 

2. Cena o której mowa w ust. 1 pkt. 1 jest rozumiana jako dostawa loco siedziba Zamawiającego i obejmuje 
w szczególności:  
1) Wartość aparatu. 
2) Koszty pakowania aparatu i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu.  
3) Wszelkie koszty transportu aparatu do siedziby Zamawiającego. 
4) Koszty ubezpieczenia aparatu, do dnia przekazania aparatu do eksploatacji. 
5) Zainstalowanie i uruchomienie aparatu. 
6) Koszty szkolenia pracowników personelu technicznego i medycznego Zamawiającego, w pełnym 

zakresie przedmiotowym objętym instrukcją obsługi aparatu.  
7) Wszelkie koszty opłat pośrednich (m.in.: koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego). 
8) Koszty odprawy celnej, cła i podatku VAT. 
9) Projekt powykonawczy przekazany Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia na podstawie 

protokołu przekazania (dotyczy dostawy tomografu i mammografu). 
10) Koszty urządzeń związanych z aparatem wyszczególnione w załącznikach do niniejszej umowy.  
11) Koszt sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji i innych pochodnych związanych z tym 

sprzętem 
12) Koszty adaptacji pomieszczeń (dotyczy tomografu i mammografu). 
13) Koszt pełnej gwarancji …….. 

§ 3 
WARUNKI  PŁATNOŚCI 

1. Płatność realizowana będzie po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru (zał. nr 
3 do umowy), potwierdzającego przekazanie aparatu do eksploatacji oraz przekazaniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu faktury, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów, na konto w banku:  
Bank ………………..................…… nr konta .......................................................................... 

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu 
„polecenie przelewu”. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca może zbyć wierzytelności wynikające z niniejszej umowy, powiadamiając o tym fakcie 
Zamawiającego.  Zamawiający wyraża zgodę na zastaw rejestrowy na przedmiocie kontraktu pod 
warunkiem, że koszty ustanowienia zastawu jego nie obciążą. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po uprzednim powiadomieniu go na piśmie. 
 

§ 4 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca wnosi 
zabezpieczenie w formie ........................................ w wysokości: ( 5% wartości brutto umowy) ………..zł 
2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem 
ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany ( bez zastrzeżeń) .  
4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości , na 
podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego, stwierdzającego że żadne wady nie wystąpiły, albo że wszystkie 
w ustalonych terminach zostały usunięte,. 
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 
przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót  lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości 
robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie 
w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

WARUNKI  DOSTAWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty rozpoczęcia prac adaptacyjno-

instalacyjnych, daty dostawy aparatu oraz przekazania aparatu do eksploatacji.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy tomografu, mammografu /elektroencefalografu do 

Zamawiającego oraz przekazania aparatu do eksploatacji, w terminie do ………………….. r . 
3. Za termin przekazania aparatu do eksploatacji, rozumie się datę podpisania Protokołu Odbioru przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie aparatu do eksploatacji. 
5. Wraz z aparatem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1) Karta Gwarancyjna. 
2) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. 
3) Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. 



 

 

4) Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym. 
5) Specyfika katalogowa (handlowa) aparatu. 
6) Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu. 
7) Inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi 

ustawą o wyrobach medycznych).   
8) Protokoły wykonanych badań i pomiarów określonych przepisami. 
9) Kody dostępu niezbędne do eksploatacji urządzenia i jego serwisu dopuszczone przez producenta 
   

§ 6 
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (nie dotyczy elektroencefalografu) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich koniecznych prac, polegających na 
dostosowaniu pomieszczeń dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  ( Dz. U. Nr 213, poz. 1568) 
po zainstalowaniu i rozmieszczeniu dostarczonego sprzętu. 

2. Prace, których zakres został szczegółowo określony w załączniku nr 4 do SIWZ, zostaną wykonane przez 
Wykonawcę osobiście, bądź przez podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

§ 7 
1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotowych prac będzie sprawował ze strony Zamawiającego 

…………………………….. . 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie prowadzonych prac będzie ……………......……. . 

 
§ 8 

TERMINY REALIZACJI 
Strony ustalają następujące terminy realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy: 

1) przekazanie przez Zamawiającego pomieszczeń nastąpi, nie później niż w ciągu ….. dni od podpisania 
umowy, 

2) rozpoczęcie prac instalacyjno-adaptacyjnych nastąpi, nie później niż w ciągu …… dni od dnia 
przekazania pomieszczenia 

3) zakończenie prac instalacyjno-adaptacyjnych oraz uruchomienie tomografu nastąpi nie później niż do 
......................................... 

§ 9 
ODBIÓR 

1. Odbiór końcowy wykonanych prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotowych prac. 
§10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace instalacyjno-przystosowawcze. 
Okres gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac.  

3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej 
reklamacji 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych 
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

§ 11 
GWARANCJA APARATU 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy zgodny ze złożoną ofertą, zostanie 
zamontowany, zainstalowany bez żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udziela .....… miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty 
przekazania aparatu do eksploatacji, potwierdzonej Protokołem Odbioru, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Wykonawca udziela … miesięcznej, pełnej gwarancji na lampę rtg, która biegnie od daty przekazania 
aparatu do eksploatacji, potwierdzonej Protokołem Odbioru. 

4. Wykonawca w okresie ..... miesięcy licząc od dnia przekazania aparatu do eksploatacji, zapewnia 
bezpłatne przeglądy całego aparatu (w tym dojazdy, robocizna, koszty materiałowe) w ilości minimum 2 
(dwóch) rocznie oraz bezpłatny serwis. 

5. O terminie przeprowadzenia kolejnego przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi personel obsługi 
aparatu. 

6. Przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i 
przekaże protokół Zamawiającemu. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z 
ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i 
dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych - bez udziału Zamawiającego. 



 

 

8. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, 
stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu aparatu. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia aparatu spowodowane nie przestrzeganiem 
przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi aparatów. 

10. Wykonawca zapewnia usunięcie awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu ..... ( ≤ 5 dni roboczych) licząc od 
zgłoszenia awarii aparatu, telefonicznie, faksem bądź na piśmie. 

11. Wykonawca zapewnia usunięcie awarii w okresie pogwarancyjnym w ciągu ..... licząc od zgłoszenia awarii 
aparatu, telefonicznie, faksem bądź na piśmie. 

12. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. 
13. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancji powodują wymianę tego 

podzespołu na nowy, wolny od wad.    
14. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania (software), na 

nowe, aktualne wprowadzane przez producenta aparatu. 
15. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do aparatu w godzinach pracy 

Zamawiającego. 
16. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o 

spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy. 
17. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 
18. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu co najmniej 10 letni dostęp do części zamiennych, materiałów 

zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego. 
19. W okresie pogwarancyjnym, gwarancja na nowo zainstalowane części wynosić będzie min. 12 miesięcy 

licząc od dnia ich zainstalowania w aparacie. 
20. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami § 11 i 12 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez 

Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszych § 11 i 12. 
§ 12 

KARY UMOWNE 
1. W przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z terminem oddania do eksploatacji aparatu określonym w § 5 

ust. 2 z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary 
umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w §2 ust.1 umowy nie oddanego w terminie do 
eksploatacji aparatu, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę 
umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca 
nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania kontraktowe. 

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszego kontraktu bez zgody 
Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od kontraktu z przyczyn będących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny umowy. 

5. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z  
       wynagrodzenia Wykonawcy za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie na piśmie. 

§13 
 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE 

W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań 
umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas 
trwania „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

1) Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne 
od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron kontraktu. 

2) W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „ siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie 
pisemnej w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy 
przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym. 

3) Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych 
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą rozwiązać umowę w całości 
lub w części bez odszkodowania. 

4) W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jego wykonanie i końcowe rozliczenie musi być 
uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy. 

§ 14 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów mających zastosowanie w tym zakresie.  

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



 

 

3. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na 
podstawie niniejszej umowy, będą przekazane do rozstrzygania do Sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego 

4. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy.  
6. Załączniki : 

Załącznik nr 1 - parametry techniczne tomografu, mammografu /elektroencefalografu 
Załącznik nr 2 - koszty urządzeń związanych z tomografem, mammografem /elektroencefalografem 
Załącznik nr 3 – protokół odbioru 
Załącznik nr 4 – wykaz prac adaptacyjnych 

 
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 

........................................................................................................................................................... 
Oświadczam, że akceptuję projekt umowy , wg wzoru Zamawiającego, i nie wnoszę do jego treści 
zastrzeżeń. 
 
       …………………………………… 

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych  
w dokumencie uprawniającym do występowania  
w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo) 

 
Załącznik nr 5 

PROTOKÓŁ  ODBIORU 
 
1. Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej 26 
Reprezentowany przez  …………………………................…………, 
 
potwierdza przyjęcie od Wykonawcy   
 
…………………………………………… z siedzibą w …..……….., ul. ……………………………….,  
reprezentowaną przez ……………………………………...……………………………………………..... 
 
do eksploatacji następujący aparat: 
…………………………………………………………………………. 
 
2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym aparatem następujące dokumenty: 
2.1 Karta gwarancyjna. 
2.2 Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. 
2.3 Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. 
2.4 Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym. 
2.5 Specyfika katalogowa ( Handlowa ) aparatu. 
2.6 Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu. 
2.7 Protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów: 
      ……………………………………………………. 
      ……………………………………………………. 
2.8. Kody dostępu wraz do zainstalowanych, będące własnością zamawiającego programów niezbędne do 
obsługi i serwisu.    
2.9. Inne dokumenty …………………….. 
 
3. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcy następujących prac: 
3.1 Zainstalowanie i uruchomienie dostarczonego aparatu, 
3.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach, w których  
      zainstalowano przedmiotowy aparat 
3.3 Przeprowadzenie szkolenia pracowników personelu technicznego i medycznego  
Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją obsługi aparatu. 
 
4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparat wymieniony w pkt. 1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez 
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do eksploatacji. 



 

 

 
5. W przypadku braku szkolenia lub jego niewłaściwego przeprowadzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do nie podpisania niniejszego protokołu.  
 
6. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2, 3 i 5 niniejszego protokołu. 
 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.......................................................... 

 
 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 6 

                                                
 
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (co najmniej jedna dostawa tomografu komputerowego 
(nie dotyczy elektroencefalografu) wraz z adaptacją pomieszczeń na kwotę min 1 800 000,00 PLN) w 
ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartości dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Data 
wykonania 

lub 
wykonywania 

Wartość brutto  
w PLN 

Odbiorca 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

6 
 
 

   

 
 
UWAGA: do Wykazu dostaw należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane 
należycie – np. referencje, protokoły odbioru 
 
 
 
(miejscowość, data)                                                                            

 
       pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych 

                     do reprezentowania Wykonawcy  



 

 

Przetarg Nieograniczony.  

 

Formularz Ofertowy 
Załącznik 1a 

 
1 
 

         
 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
strona 

 
 

 
z ogólnej liczby 

 
 
8 

 
 
 
 
 
stron 

 

 
 

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW  
TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH 

OFEROWANEGO SYSTEMU WIELOWARSTWOWEGO TK 
ORAZ ZAKRESU PRAC DOSTOSOWAWCZYCH 

 
 

 
L.p. 
 

 
Parametr wymagany [jednostka] 

 
Wymagalność 

 
Parametr oferowany  

1 2 3 4 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. 
Producent aparatu Podać 

 

2. Typ aparatu Podać  
3. Kraj pochodzenia Podać  
4. Rok produkcji urządzenia 2008 Tak  
5. Aparat fabrycznie nowy Tak  

6. 
Spiralny tomograf komputerowy 
minimum sześciowarstwowy 

Tak  

7. 
Zasilanie tomografu oraz wszystkich 
oferowanych urządzeń zgodne z PN 

Tak  

8. 
Instrukcje obsługi w j. polskim do 
wszystkich składowych oferowanego 
systemu 

Tak  

9. 

Świadectwo PZH, certyfikaty CE i 
świadectwa dopuszczające do 
obrotu zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami ustawy o Wyrobach 
Medycznych z dnia 20 kwietnia 
2004r. oraz ustawy Prawo Atomowe 
z dnia 29 listopada 2000r., z 
późniejszymi zmianami 

Tak  

10.

Instalacja oferowanego systemu              
w przewidzianych na ten cel 
pomieszczeniach na terenie 
Zamawiającego 

Tak  



 

 

11.

Szkolenie personelu Użytkownika z 
zakresu obsługi tomografu 
komputerowego oraz konsoli 
lekarskiej minimum. 8 dni 

Tak  

12.

Szkolenie personelu Użytkownika z 
zakresu obsługi wszystkich 
dostarczonych urządzeń 
wyposażenia dodatkowego 

Tak  

 
GENERATOR I LAMPA 

 
13. Moc generatora P [kW] (Output 

Power – moc użytkowa [mA x kV] 
wykorzystywana w protokołach 
klinicznych): P ≥ 40 

Tak  

14. Maksymalne napięcie lampy rtg             
U 7max [kV] używane w protokołach 
klinicznych: U max ≥ 130 

Tak  

15. Minimalne napięcia lampy rtg Umin 
[kV] używane w protokołach 
klinicznych: U min ≤ 80 

Tak  

16. Maksymalny prąd anody lampy rtg    
I [mA] możliwy do zaprogramowania         
w protokole klinicznym dla ciągłej 
akwizycji spiralnej (dla napięcia                
z zakresu 110 – 130 [kV]): I ≥ 345 

Tak  

17. Pojemność cieplna anody lampy          
C [MHU]: C ≥ 3,5 

Tak  

 
GANTRY I STÓŁ 

 
18. Średnica otworu gantry Φ [cm]:            

Φ ≥ 70 cm 
Tak  

19. Kąt pochylenia gantry A [°]: A ≥ ± 30 Tak  
20. Sterowanie pochyleniem gantry: 

- z przodu gantry z obu stron 
- z konsoli w sterowni  
- automatycznie z programu badania 

 
Tak 
Tak 
Tak 

 

21. Pozycjoner laserowy  Tak  
22. Maksymalny podłużny zakres 

badania L [cm] bez elementów 
metalowych w stole i bez 
konieczności przemieszczania 
pacjenta: L ≥ 130 

Tak  
 

23. Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie stołu M [kg]: M ≥ 180 

Tak  

24. Wyposażenie stołu: materac, pasy 
do unieruchamiania pacjenta, 
podpórka głowy i rąk (badania klp, 
jb,kręg.) podpórka głowy do badań 
koronalnych, podpórka pod kolana, 
stojak do wlewów dożylnych 

Tak  

 
PARAMETRY SKANU 

 



 

 

25. Maksymalna ilość warstw 
akwizycyjnych N³ zbieranych 
jednocześnie w czasie najkrótszego 
oferowanego pełnego skanu (360º): 
N³ ≥ 6 

Tak  

26. Najkrótszy czas Tmin [s]  skanu  
pełnego (360°): Tmin < 1 

Tak  

27. Maksymalny czas Tmax [s]  trwania   
ciągłego skanu spiralnego:                 
Tmax ≥ 100 

Tak  

28. Grubość G [mm] najcieńszej 
dostępnej warstwy w akwizycji 
wielowarstwowej: G ≤ 0,65 

Tak  

29. Matryca rekonstrukcyjna ≥ Μ [pkt²]: 
M ≥ 512² 

Tak  

 
PARAMETRY JAKOŚCIOWE 

 
30. Rozdzielczość wysokokontrastowa  

R [pl/cm], przy maksymalnej ilości 
jednocześnie zbieranych warstw,         
w czasie Tmin (parametr 26)                  
w zapisie spiralnym w matrycy 512², 
w punkcie 2% krzywej MTF: R ≥ 15 

Tak  

31. Rozdzielczość niskokontrastowa 
wizualna LCD [mm] mierzona dla 
fantomu CATPHAN 20 cm, dla 
różnicy kontrastu 3 HU, dla napięcia 
min. 110 [kV]: LCD ≤ 5 

Tak  

 
METODY REDUKCJI DAWKI 

 
32. Modulacja prądu w czasie 

rzeczywistym w osiach x,y,z 
Tak 

33. Obliczanie całkowitej dawki 
ekspozycyjnej, jaką uzyskał pacjent 
w trakcie badania i jej prezentacja na 
ekranie konsoli operatorskiej 

Tak  

 
STANOWISKA PRACY TOMOGRAFU 

 
34. Dwa stanowiska pracy: 

• stanowisko operatorskie 
• stanowisko diagnostyczne  

 
Tak 
Tak 

  

 
STANOWISKO OPERATORSKIE 

 
35. Konsola operatorska 

dwumonitorowa z min. 19” 
kolorowymi monitorami LCD  

Tak  

36. Napęd DVD RW lub CD RW Tak  



 

 

37. Szybkość rekonstrukcji obrazów              
S [obr/s] w matrycy 512² z najlepszą 
jakością ze skanu pełnego dla trybu 
skanowania osiowego i spiralnego:       
S ≥ 3 

Tak  

38. Dostępna pamięć na dysku                
VHD [GB] do zapisywania danych z 
badań: VHD ≥ 140 

Tak  

39. Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 
3.0 z następującymi klasami 
serwisowymi: Send / Receive, Basic 
Print, Retrieve, Storage, Worklist 

Tak  

40. Automatyczne przesyłanie obrazów 
na stanowisko diagnostyczne (do 
stacji lekarskiej) 

Tak  

41. MIP (Maximum Intensity Projection) 
 

Tak  

42. SSD (Surface Shaded Display)   
 

Tak  

43. VRT (Volume Rendering Technique) 
 

Tak 

44. Reformatowanie 

wielopłaszczyznowe (MPR), 

rekonstrukcje wzdłuż dowolnej 

prostej (równoległe lub 

promieniste) lub krzywej w 

czasie rzeczywistym 

(modyfikacje parametrów 

warstwy na ekranie z 

jednoczesną ich prezentacją) 

Tak 

45. Wirtualna endoskopia z przekrojami      
w 3 głównych płaszczyznach (wraz 
z interaktywną synchronizacją 
położenia kursora) 

Tak  

46. Oprogramowanie do oceny perfuzji          
w obrębie mózgowia 

Tak  

47. Wielozadaniowy system operacyjny,  
w tym możliwość rekonstrukcji, 
archiwizacji, przesyłania obrazów i 
dokumentacji w tle – w trakcie 
skanowania 

Tak  

48. Oprogramowanie do synchronizacji 
startu badania spiralnego na 
podstawie automatycznej analizy 
napływu środka cieniującego w 
zadanej warstwie bez wykonywania 
wstrzyknięć testowych 

Tak  

49. Pomiary geometryczne i analityczne  Tak  

50. System automatycznego instruktażu 
głosowego dla pacjenta w j. polskim 

Tak  

51. Dwukierunkowy interkom do 
komunikacji z pacjentem 

Tak  

 
STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE / KONSOLA LEKARSKA 

 



 

 

52. Dwumonitorowa konsola lekarska 
(stacja lekarska), o niezależnej od 
konsoli operatorskiej bazie danych 
obrazowych, która może pracować 
przy całkowicie wyłączonym 
tomografie komputerowym 

Tak  

53. Przekątna monitorów obrazowych       
LCD ["]: LCD ≥ 19” 

Tak  

54. Pamięć operacyjna konsoli ≥ 6 GB Tak  

55. 64-bitowa architektura sprzetowa 
komputera. 

Tak  

56. Ilość nieskompresowanych obrazów n 
TK możliwych do zapisania na dysku 
konsoli lekarskiej w matrycy 512²:            
n ≥ 250 000 

Tak  

57. Możliwość archiwizacji badań na CD    
i/lub DVD RW 

Tak  

58. Pomiary geometryczne i analityczne 
 

Tak  

59. Maksymalne wymiary matrycy 
prezentacji obrazu Μ [pkt²]: M ≥ 1024² 

Tak  

60. Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 
3.0 z następującymi klasami 
serwisowymi: Send / Receive, Basic 
Print, Retrieve, Storage 

Tak  

61. 1. MIP (Maximum Intensity 

Projection) 

 

Tak  

62. 2. Regulacja grubości warstwy                       

w projekcji MIP 
  

63. 3. SSD (Surface Shaded 

Display) 

 

Tak  

64. 4. VRT (Volume Rendering 

Technique) 

 

Tak  

65. 5. Reformatowanie 

wielopłaszczyznowe (MPR), 

rekonstrukcje wzdłuż 

dowolnej prostej (równoległe 

lub promieniste) lub krzywej 

w czasie rzeczywistym 

(modyfikacje parametrów 

warstwy na ekranie z 

jednoczesną ich prezentacją) 

Tak  

66. Wirtualna endoskopia z przekrojami         
w 3 głównych płaszczyznach (wraz z 
interaktywną synchronizacją położenia 
kursora) 

Tak  



 

 

67. Oprogramowanie do badań 
naczyniowych angio-TK,   
umożliwiające automatyczną 
prezentację naczynia w technice MIP 
na odcinku zadanym za pomocą 2 
punktów, automatyczny pomiar 
stenozy, automatyczne reformacje             
i prezentacje przekroju poprzecznego 
naczynia prostopadle do jego osi 

Tak  

68. Oprogramowanie do badań 
perfuzyjnych mózgu 

Tak  

69. Specjalistyczne oprogramowanie do 
automatycznego usuwania struktur 
kostnych typu Bone Removal 

Tak  

70. Specjalistyczne oprogramowanie do 
oceny zmian ogniskowych w płucach 

Tak  

71. Oprogramowanie do wspomagania 
chirurgii szczękowej typu Dental lub 
równoważne 

Tak  

72. Specjalizowane oprogramowanie do 
wirtualnej kolonoskopii 

Tak  

73. Specjalistyczne oprogramowanie  do 
pracy zdalnej na stanowisku 
diagnostycznym przez bezpieczne 
łącze internetowe dostarczone i 
administrowane przez Zamawiającego, 
umożliwiające przejęcie kontroli nad 
konsolą lekarską i prowadzenie analizy 
badań przy użyciu wszystkich 
zainstalowanych pakietów 
oprogramowania klinicznego. 

Tak  

 
USŁUGI TELESERWISOWE 

 
74. Zdalna diagnostyka przez 

modem/router ISDN/połączenie 
sieciowe 

Tak  

 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 
75. Automatyczny wstrzykiwacz środka 

cieniującego 
Tak  

76. Zestaw insuflacji powietrza do 
wirtualnej endoskopii 

Tak  

77. Kolorowa drukarka laserowa do 
wydruku map perfuzyjnych 

Tak  

78. Zestaw fantomów do kalibracji i 
kontroli jakości 

Tak  

79. Zestaw systemu informatycznego dla 
radiologii –  wg Załącznik 1c 

Tak  



 

 

80. Fartuchy dwustronne, ochronne przed 
promieniowaniem X, spełniające 
warunki PN-EN 61331-3:2002(U) lub 
rozwiązanie równoważne: 

� typ DS (płaszcz) 
- 0,5 mm Pb szt.1 rozmiar LL, 
kolor granatowy, 
- 0,25 mm Pb szt.1 rozmiar ML 
,kolor  granatowy, 

� typ DG (garsonka: kamizelka 
DG-1,spódnica DG-2) 
- 0,5 mm Pb  szt.1 kolor 
granatowy, 

� osłona gonad 
- dzieci AGd  1.0 mm Pb 
szt.1,rozmiar L 
- kobiet AGż 1,0 mm Pb szt.1 
rozmiar L 
- mężczyzn AGm 1 komplet 

� wieszak ścienny szt.1  typ WT 
� osłona płaszczyznowa na 

gruczoły piersiowe szt.1 
� osłona płaszczyznowa oczu 

(soczewek) szt.1 
� osłona płaszczyznowa 

tarczycy szt.1 

Tak  

81. Przenośny komputer klasy PC do 
pracy teleradiologicznej o minimalnych 
parametrach: 

� procesor: zgodny z  x86, 
� ilość rdzeni w strukturze 

procesora : 2, 
� częstotliwość zegara ≥ 1.8 

Ghz,  
� pamięć ≥ 1024MB RAM,  
� nagrywarka DVD+/-RW 
� dysk twardy: ≥ 120GB, 
� przekątna ekranu LCD ≥15,4 

cali, rozdzielczość ≥ 1280 x 
800 pikseli, 

� gniazdo rozszerzeń Express 
Card 54/34,  

� karta bezprzewodowa IEEE 
802.11a/b/g, 

� interfejs Bluetooth, 
� gigabitowa karta sieciowa, 

touchpad. 

Tak  

 
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 
 

82. Okres gwarancji Gw [miesiąc] dla 
zestawu tomografu komputerowego 
(bez lampy rtg): Gw ≥ 18 

Tak  

83. Okres gwarancji na lampę rtg Gt 
[miesiące bez limitu skanów]: Gt  ≥ 18 

Tak  



 

 

84. Okres gwarancji Gd [miesiąc] dla 
wszystkich pozostałych elementów 
wyposażenia dodatkowego Gd ≥ 12 

Tak  

85. Ilość przeglądów NP zestawu 
tomografu komputerowego w okresie 
gwarancji NP ≥ 6 

Tak  

86. Pełna obsługa serwisowa systemu     
w okresie obowiązywania gwarancji 
wliczona w cenę 

Tak  

87. Gwarancja liczona od momentu 
podpisania protokołu instalacji 
systemu 

Tak  

88. Czas reakcji T1S [godz.] serwisu 
liczone od momentu zgłoszenia awarii 
w godzinach pracy serwisu T1S ≤ 24 

Tak  

89. Czas oczekiwania T3S [dni] na 
usunięcie uszkodzenia nie 
wymagającego importu części T3S ≤ 3 
(liczony w dniach roboczych) 

Tak  

90. Czas oczekiwania T2S [dni] na 
usunięcie uszkodzenia w przypadku 
konieczności importu części T2S ≤ 5 
(liczony w dniach roboczych) 

Tak  

91. Graniczny czas naprawy T4S [dni], po 
przekroczeniu którego okres gwarancji 
przedłuża się o czas przerwy w 
eksploatacji T4S ≤ 7  
(liczony w dniach roboczych) 

Tak  

 
DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

92. Obowiązki wykonawcy/dostawcy wg 
formuły DDP (Deliverd, Duty Paid – 
towar dostarczony, cło opłacone – 
oznaczone miejsce przeznaczenia) 

Tak  

93. Transport krajowy i zagraniczny wraz  
z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty 
celne, skarbowe oraz inne opłaty 
pośrednie po stronie 
wykonawcy/dostawcy 

Tak  

94. Koszt instalacji oraz uruchomienia 
systemu po stronie 
wykonawcy/dostawcy 

Tak  

95. Wykonanie specjalistycznych testów 
akceptacyjnych urządzenia po stronie 
wykonawcy/dostawcy 

Tak  

 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 

 



 

 

96. Adaptacja pomieszczeń 
przeznaczonych do zainstalowania 
systemu tomografii komputerowej oraz 
mammografii (Załącznik 1d) w 
zakresie prac określonych przez 
Zamawiającego (Załącznik 1e) 

Tak  

 
 
 
Uwagi i objaśnienia: 
  
- Parametry określone jako „tak” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥” lub 
„≤” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje 
odrzucenie oferty. 
- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków określanych jako „podać” skutkuje 
odrzuceniem oferty. 
- W przypadku gdy wszyscy Oferenci zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego, 
Zamawiający przydzieli za ten parametr 0 punktów. 
- Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej specyfikacji. 
Inne jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty. 
- Oferent gwarantuje niniejszym, że urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i do jego uruchomienia 
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i 
akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
- Oferent uznaje niniejszym, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą 
częścią  umowy. 
- Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne producenta w języku polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
 

....................................................................... 
                                                                                                   (podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

 
 



 

 

Przetarg Nieograniczony.  

 

Formularz Ofertowy 
Załącznik 1b 

 
1 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
strona 

 
 

 
z ogólnej liczby 

 
 
5 

 
 
 
 
 
stron 

 

  

 

ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW                          TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH  
OFEROWANEGO SYSTEMU WIELOWARSTWOWEGO TK 

 

 

 
 

L.p. 
 

 
Parametr oceniany [jednostka] 

 
Parametr 
oferowany 

 
Sposób przyznawania 

punktów 
1 2 3 4 

 
GENERATOR I LAMPA 

 
97. Moc generatora P [kW] (Output 

Power – moc użytkowa [mA x kV] 
wykorzystywana podczas badań 
klinicznych) - P ≥ 40 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

98. Odległość ognisko lampy – detektor 
FSD [cm] 

 Najmniejsza wartość  10 pkt. 
Największa wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

99. Maksymalne napięcie lampy rtg             
Umax [kV] używane w protokołach 
klinicznych - U max ≥ 130 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

100.Maksymalny prąd anody lampy rtg    
I [mA] możliwy do zaprogramowania                 
w protokole klinicznym dla ciągłej 
akwizycji spiralnej (dla napięcia                
z zakresu 110 – 130 [kV]) - I ≥ 345 

 
Największa wartość 10 pkt.  
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

101.Pojemność cieplna anody lampy         
C [MHU] - C ≥ 3.5  

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
GANTRY I STÓŁ 

 
102.Sterowanie pochyleniem gantry z 

tyłu gantry z lewej i prawej strony 
 Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
103.Wskaźnik (prezentacja liczbowa) 

zatrzymania oddechu z odwróconym 
w kierunku pacjenta wyświetlaczem 
licznika czasu 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 



 

 

104.Maksymalna ilość próbkowań n                  
w czasie 1-go pełnego skanu (360º) 
każdego z elementów detektora  

 
Największa wartość 10 pkt. 
Najmniejsza wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

105.Maksymalny czas ciągłego skanu 
spiralnego T [s] - T ≥ 100 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie 

106.Maksymalny podłużny zakres 
badania L [cm] bez elementów 
metalowych w stole i bez 
konieczności przemieszczania 
pacjenta – L ≥ 130 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie 

 
PARAMETRY SKANU 

 
107.Maksymalna ilość warstw 

akwizycyjnych N³ zbieranych 
jednocześnie w czasie najkrótszego 
oferowanego pełnego skanu (360º): 
N³ ≥ 6 

 Każda warstwa akwizycyjna 
powyżej wartości granicznej 
25 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
 

108.Grubość G [mm] najcieńszej 
dostępnej warstwy w akwizycji 
wielowarstwowej: G ≤ 0,65 

 Najmniejsza wartość  10 pkt. 
Wartość  graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie.. 

109.Najkrótszy czas Tmin [s]  skanu  
pełnego (360°) Tmin < 1 

 Najmniejsza wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
PARAMETRY JAKOŚCIOWE 

 
110.Rozdzielczość wysokokontrastowa  

R [pl/cm], przy maksymalnej ilości 
jednocześnie zbieranych warstw,         
w czasie Tmin (parametr 13)                  
w zapisie spiralnym w matrycy 512², 
w punkcie 2% krzywej MTF R ≥ 15 

Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

111.Wartość dawki D (CTDIvol) [mGy], 
odpowiadająca podanej w punkcie 
31 Załącznika 1a do SIWZ 
rozdzielczości niskokontrastowej 
wizualnej LCD [mm] mierzonej dla 
fantomu CATPHAN 20 [cm], dla 
różnicy kontrastu 3 [HU], dla 
napięcia min.110 [kV]  

 Najmniejsza wartość 10 pkt. 
Największa wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
METODY REDUKCJI DAWKI 
 

112.Wyświetlanie dawki jaka zostanie 
pochłonięta przez pacjenta w czasie 
badania wraz z wyświetlaniem zmian 
powodowanych przez modyfikację 
protokołu badania. 

 Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt 

113.Efektywność modulacji dawki 
wymaganej w punkcie 32 Załącznika 
1a, maksymalna możliwa redukcja 
dawki w porównaniu do protokołu 
bez modulacji. 

 Najmniejsza wartość 10 pkt. 
Największa wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 



 

 

114.Podać wartość dawki 
promieniowania D (CTDI100) dla 
pojedynczej warstwy przy użyciu 
fantomu CATPHAN 16 cm – głowa i 
32 cm – jama brzuszna w  
[mGy/100 mAs]: 
głowa: 

� w centrum 
� 1 cm poniżej powierzchni 

jama brzuszna: 
� w centrum 
� 1 cm poniżej powierzchni 

 

 

 

 

Dla każdego podpunktu: 
najmniejsza wartość  5  pkt. 
Największa wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
STANOWISKO OPERATORSKIE 

 
115.Dostępna pamięć na dysku                

VHD [GB] do zapisywania danych        
z badań – VHD ≥ 140 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

116.Szybkość rekonstrukcji obrazów              
S [obr/s] w matrycy 512² z najlepszą 
jakością ze skanu pełnego dla trybu 
skanowania osiowego i spiralnego –         
S ≥ 3 

 Największa wartość - 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE / KONSOLA LEKARSKA 

 
117.Ilość nieskompresowanych obrazów 

TK n możliwych do zapisania na dysku 
konsoli lekarskiej w matrycy 512²         

 Największa wartość 10 pkt. 
Najmniejsza wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

118.Pamięć operacyjna konsoli lekarskiej  
≥ 6 GB 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

119.Możliwość ograniczenia pola obrazu 
przez blendowanie prostokątne i 
owalne 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

120.Wykorzystywanie przez 
oprogramowanie stanowiska 
diagnostycznego 64-bitowej 
architektury sprzętowej komputera. 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

121.Jednoczesne wyświetlanie min. 8 
obrazów w matrycy 512² - pole 
wyświetlania obu monitorów stacji 
diagnostycznej 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Oprogramowanie naczyniowe 

122.
Automatyczna identyfikacja i izolacja 
zakontrastowanego naczynia                     
z objętości badanej 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 



 

 

123. 6. Efektywne algorytmy 

automatycznego usuwania 

struktur kostnych z 

pozostawieniem wyłącznie 

zakontrastowanego drzewa 

naczyniowego przy 

badaniach obwodowych 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

124. 7. Specjalistyczne 

oprogramowanie 

umożliwiające rozwinięcie 

analizowanego naczynia na 

płaszczyźnie za pomocą 

wskazania jednego punktu 

odniesienia umieszczonego 

w naczyniu 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

125. 8. Automatyczne usuwanie 

zwapnień podczas analizy 

badań naczyniowych dla 

modelu MIP oraz VRT (przy 

pomocy funkcji 

włącz/wyłącz obraz 

zwapnień) 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

126. 9. Możliwość prezentacji 

układu naczyniowego oraz 

przeziernych struktur 

kostnych w czasie 

rzeczywistym 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Oprogramowanie pulmonologiczne 
 

127.Oprogramowanie do oceny dynamiki 
zmian ogniskowych w obrębie tkanki 
płucnej 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

128.Automatyczna detekcja i identyfikacja 
zmian ogniskowych śródmiąższowych 
i przyopłucnowych 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

129.Możliwość w pełni automatycznych 
pomiarów objętości w/w zmian 
ogniskowych i obliczania trendów 
wzrostu 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Oprogramowanie do kolonoskopii 

130.Możliwość w pełni swobodnego 
poruszania się w obrębie jelita 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

131.
Możliwość jednoczesnej prezentacji 
wnętrza jelita i projekcji przekrojów                
w trzech płaszczyznach 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

132.Interaktywna zmiana położenia 
kursora we wszystkich prezentacjach 
wymienionych w punkcie powyżej 
(parametr 33) 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 



 

 

133.Oprogramowanie do automatycznego 
wyszukiwania miejsc o charakterze 
polipów (kodowanie kolorem) 
zintegrowane z oprogramowaniem do 
kolonografii 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

134.Prezentacja wnętrza jelita w postaci  
jednego rozwiniętego pasa na 
płaszczyźnie tzw. wirtualna dysekcja 
jelita. 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt 

135.Interaktywna zmiana położenia 
kursora w prezentacji jw. (parametr 36) 
i automatyczna korelacja obrazu jelita 
z badania pacjenta na plecach i 
brzuchu 

 Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
WARUNKI SERWISU 

 
136.Koszt lampy rtg brutto [zł] – podać   Najmniejsza wartość 15 pkt. 

Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

137.Koszt rocznego kontraktu 
serwisowego brutto [zł] obejmującego 
części (lampę rtg) – podać 

 Najmniejsza wartość 15 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

138.Aktualne ceny brutto [zł] za usługi 
serwisowe według aktualnego cennika  

� za 1 roboczogodzinę - podać            
� ryczałt za dojazd - podać                                                     

 Dla każdego podpunktu: 
najmniejsza wartość  5  pkt. 
Największa wartość 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
USŁUGI TELESERWISOWE 

 
139.Zdalna diagnostyka serwisowa 

generatora wysokiego napięcia 
 Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
140.Zdalna diagnostyka serwisowa lampy 

rtg (testy uruchamiane zdalnie: układu 
żarzenia, układu wirowania oraz 
pomiary wartości napięć i prądów 
pracy) 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

141.Zdalna diagnostyka serwisowa 
modułów konsoli operatorskiej (testy 
uruchamiane zdalnie komputera 
głównego, dysków twardych, 
rekonstruktora obrazów TK). 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

142.Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń 
oprogramowania 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

143.Zdalna możliwość instalacji nowych 
wersji oprogramowania systemowego 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
 
Uwagi i objaśnienia: 
  
- Parametry określone jako „tak” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥” lub 
„≤” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje 
odrzucenie oferty. 



 

 

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków określanych jako „podać” skutkuje 
odrzuceniem oferty. 
- W przypadku gdy wszyscy Oferenci zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego, 
Zamawiający przydzieli za ten parametr 0 punktów. 
- Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej specyfikacji. 
Inne jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty. 
- Oferent gwarantuje niniejszym, że urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i do jego uruchomienia 
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i 
akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
- Oferent uznaje niniejszym, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą 
częścią  umowy. 
- Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne producenta w języku polskim. 
 
 
 

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 

....................................................................... 
                                                                                                  (podpis i pieczęć) 

 



 

 

Przetarg Nieograniczony.  

 

Formularz Ofertowy 
Załącznik 1c 

 
1 
 

         
 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
strona 

 
 

 
z ogólnej liczby 

 
 
5 

 
 
 
 
 
stron 

 

 

 

ZESTAW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA RADIOLOGII. 
 
 

 System RIS 
1. Brak limitu liczby stanowisk roboczych w zakładzie radiologii. 
2. System nie wymaga instalacji oprogramowania klienckiego na stanowiskach roboczych. 
3. System umożliwia bezkosztowe dodawanie nowych użytkowników i stanowisk roboczych. 
4. Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. 
5. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. 
6. System posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
 Parametry: 
7. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w zakładzie radiologii i poza nim. 
8. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. 
9. Możliwość rejestracji pacjentów obcokrajowców. 
10. Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. 

11. Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie 
dla danego badania z możliwością ich przeglądania. 

12. Skaner płaski (1 sztuka): format: A4; rozdzielczość ≥ 2400 x 4800 dpi; złącze: USB 
13. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. 
14. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. 
15. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z 

wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. 
16. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. 
17. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu 

pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. 
18. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu 

lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. 
19. Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. 
20. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu 

jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. 
21. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie 

uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z  
numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. 

22. Słownik miejscowości z podziałem na miasto, gminę i województwo. 
23. Wyszukiwanie w systemie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu 

kreskowego badania. 
24. Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska 

pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy nazwisko. 



 

 

25. Wyszukiwarka zaawansowana – min. 14 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego 
wybranego przez użytkownika. 

26. Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele 
pracowni diagnostycznych. 

27. Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki 
zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm serwisowych. 

28. Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można 
zarejestrować badanie dla danej pracowni. 

29. Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system 
HIS). 

30. Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. 
31. Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. 
32. Wykonywanie raportów z terminarza on-line. 
33. Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. 
34. Raport o niewykonanych badaniach. 
35. Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych 

i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów 
ambulatoryjnych. 

36. Opis badania musi być zatwierdzony przez lekarza opisującego. 
37. Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika 

(lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 
38. Tworzenie przez lekarza opisującego grup opisów. 
39. Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. 
40. Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi 

identyfikację badania w systemie. 
41. Drukarka kodów kreskowych (1 sztuka): wydruk na papierowych lub poliestrowych etykietach 

lub taśmach samoprzylepnych; jakość wydruku: ≥ 300 dpi; automatyczny nóż odcinający; 
interfejs USB 

42. Czytnik kodów kreskowych (3 sztuki): podłączany do komputera przez złącze PS/2 lub USB; 
odczytywane kody: UPC/EAN/JAN&Addon 2/5, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, 
Iterleave, 25, Industrial, 25, Code 128, Cadabar/MW7, Code 93, MSI/PLESEY, Code 32, 
BC412, China Postage. 

43. Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. 
44. Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. 
45. Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, 

lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. 
46. Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + 

obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka 
DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku 
badań większych niż 700MB. 

47. Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni 
diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. 

48. System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych 
przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. 

49. Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. 
50. Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej 

stacji roboczej pracującej w systemie. 
51. Funkcje przeglądarki obrazów diagnostycznych DICOM nagrywanej na płycie CD lub DVD: 

 Wyświetlanie miniaturek obrazów. 
 Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu (jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2). 

 Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie. 



 

 

 Możliwość otwarcia kilku serii badań. 
 Pomiar odległości. 
 Pomiar kąta. 
 Powiększanie obrazu. 
 Lupa. 
 Zmiana kontrastu obrazu. 
 Zmiana jasności obrazu. 
 Gamma obrazu. 
 Próbkowanie. 
 Pomiar pola. 
 Przewijanie. 
 Przesuwanie. 
 Odtwarzanie serii. 
 Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki. 

52. Robot do automatycznego wypalania płyt CD/DVD dla pacjenta (1 sztuka): pojemność 
zasobnika na płyty czyste / wypalone: ≥ 100 / 100; dodatkowy pojemnik na płyty odrzucone; 
wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania; wbudowana 
nagrywarka płyt DVD; możliwość druku w kolorze oraz wydruków graficznych; jakość wydruku 
min. 1200 dp; urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub poprzez dołączony 
komputer sterujący). 

53. Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas 
oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, zużytych materiałów, 
zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg 
płatnika, wg ICD 10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty). 

54. Generowanie zbiorczych raportu finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów 
wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne 
z jednostkami zlecającymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, badania 
współfinansowane). 

55. Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych 
jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. 

56. Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. 
57. Integracja z systemem sprawozdawczości do NFZ w zakresie przesyłania do NFZ 

wymaganych informacji o zarejestrowanych pacjentach i wykonanych procedurach poprzez 
Pakiet Świadczeniodawcy lub format otwarty. 

58. Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ. 
59. Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców 

zewnętrznych. 

60. Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z 
określeniem czasu ważności danego cennika. 

61. Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. 
System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. 

62. System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień 
wykonania badania. 

63. System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie 
dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora 
do przywracania danych historycznych. 

64. Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą 
a serwerem musi być szyfrowane). 

65. System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. 
66. Panel administracyjny dostępny  z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania 

oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym 
zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. 



 

 

67. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta 
i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych 
historycznych. 

68. Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. 
69. Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. 
70. Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i 

możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. 

71. DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. 
 System PACS 

72. System PACS tego samego producenta, co RIS. 
73. Moduł PACS działający na tym samym serwerze, co RIS. 

74. Podłączenie do archiwum aparatu DR działającego w zakładzie radiologii oraz aparatu TK 
będącego przedmiotem przetargu. 

75. Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. 
76. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. 
77. System posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
 Parametry: 

78. W pełni obiektowe, wydajne oraz szybkie archiwum do przechowywania danych obrazowych 
zgodnie ze standardem DICOM 3.0. 

79. Możliwość przyjmowania i zapisywanie  w strukturze katalogów plików obrazowych 
przesyłanych przy użyciu różnych syntax transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, 
Big Indian Explicite). 

80. Możliwość zapisu danych obrazowych z kompresją lossless (JPEG Lossless Process14). 
81. Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. 
82. Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych oraz przechowywanie konfiguracji w bazie 

danych (m in. proponowane transfer syntax, port itp.). 
83. System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów  na 

przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. 
Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (np. dane archiwum, dane 
źródło). 

84. Automatyczna zmiana statusu na wykonane w RIS gdy na PACS zostanie zarchiwizowane 
badanie. 

85. Automatyczne zamiana tagów w przychodzących plikach. 
86. Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz 

możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych 
użytkowników. 

87. Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless lub  
lossy) oraz nie skompresowanej. 

88. Możliwość przyjmowania i odsyłania key images. 
89. Możliwość obsługi storage commitment. 
90. Możliwość obsługi  MPPS. 
91. Możliwość dopisywania nowych SOP Class (np. prywatnych). 
92. Szybsze wykonywanie  operacji FIND oraz MOVE dla poziomu Study, Series, Image. 
93. System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na 

odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od typu badania. 
94. System posiada funkcję prefechingu. 
95. System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym 

zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, konfigurowanie 
dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM, zmianę danych w nagłówkach 
DICOM.  

96. System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie regułami 
autoroutingu. 



 

 

97. System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie backupami, w 
tym wykonywanie backupów selektywnych oraz nagrywanie płyt dla pacjenta. 

98. System posiada graficzny panel administracyjny umożliwiający wydruk obrazów badania – 
DICOM PRINT. 

99. Serwer (1 sztuka) o minimalnych parametrach:Procesor zgodny z  x86, ilość rdzeni w 
strukturze procesora : 4, częstotliwość zegara ≥ 2.0 Ghz, FSB ≥ 1333 Mhz, cache L2 ≥ 4 MB, 
obsługa instrukcji 64 bitowych; Pamięć ≥ 2048 MB RAM; Macierz dyskowa o pojemności  ≥ 3 
TB; Napędy wbudowane: CD-ROM, streamer (pojemność przed/po kompresji sprzętowej: 
minimum 36 / 72GB); Dyski twarde: 2x ≥ 140 GB SATA / SAS (w RAID-1); Napęd taśmowy 
LTO-3; Klawiatura, mysz; 2 x gigabitowa karta sieciowa; Monitor LCD 17”; System operacyjny: 
Linux lub Unix. 

100. Zasilacz awaryjny UPS (1 sztuka): Moc pozorna / rzeczywista: ≥ 1500VA / ≥ 950W, Czas 
podtrzymywania przy obciążeniu 100%: ≥ 6 minut; Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50%: 
≥ 22 minut; Maksymalny czas przełączania na baterię: ≤ 4ms; Liczba i typ gniazd wyjściowych 
z podtrzymaniem zasilania : 8 x IEC320 C13 (10A); Wymagana funkcja „zimny start”; Porty 
komunikacji: RS232, USB.  

 System teleradiologiczny 
101. Integracja systemu teleradiologicznego z systemem PACS będącego częścią postępowania 

przetargowego. 

102. System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer 6.x, FireFox. 
103. System posiada panel pomocy w języku polskim. 
104. Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. 

Ewentualnie zainstalowanie pluginu do przeglądarki internetowej. 

105. Moduł oraz niezbędne zaplecze sprzętowe dla jednej jednostki centralnej. 
106. Możliwość dołączenia kolejnych modułów dla jednostek zewnętrznych. 
 Funkcjonalność modułu centralnego: 

107. Widok w systemie badań wykonanych, uzupełnionych o skierowanie, wysłanych, opisanych. 
108. Możliwość wyszukiwania badań według kilku kryteriów np. data wykonania, rodzaj badania, 

numer badania, nazwisko pacjenta. 

109. Możliwość przekierowania badań do opisu w innych jednostkach opisujących. 
110. Centralne zarządzanie użytkownikami systemu. 
111. Centralny system monitoringu procesów informatycznych i biznesowych odpowiedzialnych za 

system. 
 Funkcjonalność modułu dla jednostki zewnętrznej: 

112. Możliwość wyszukiwania badań według kilku kryteriów np. data wykonania, rodzaj badania, 
numer badania, nazwisko pacjenta. 

113. Widok w systemie badań wykonanych, uzupełnionych o skierowanie, wysłanych, opisanych. 
114. Możliwość wglądu do kolejki wysyłanych badań dla użytkownika w zależności od uprawnień 

(widok badań wysłanych, w trakcie, do wysłania). 
115. Możliwość filtrowania list kolejek wg różnych kryteriów min. nazwisko i imię pacjenta, numer 

badania, rodzaj badania, data wykonania. 
116. Możliwość oznaczania przez jednostkę zlecającą badań jako CITO – pilne. 
117. Możliwość informowania za pomocą pagera lekarza opisującego o nie opisanych badaniach 

pilnych. 
118. Oprócz obrazów diagnostycznych możliwość dołączania do serii badania, jako kolejnych 

obrazów, zeskanowanych dokumentów typu skierowanie, historia choroby, itp. 
119. W trakcie wysyłania możliwość zeskanowania uwag zapisanych przez lekarza – adnotacja 

widoczna u końcowego użytkownika, jako kolejny obraz w pliku DICOM. 
120. Możliwość otwarcia obrazów badania bezpośrednio na stacji diagnostycznej eFilm, CentriCity 

lub wysłania na dowolną stację. Możliwość otwarcia zeskanowanej przez jednostkę zlecającą 
dokumentacji pacjenta (skierowanie, wyniki badań itp.). 



 

 

121. Formatowanie tekstu opisu  badania przez lekarza opisującego. W tym pogrubienie, kursywa, 
podkreślenie, wyliczenie i wypunktowanie, wybór czcionki i inne. 

122. Wzorce opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w 
tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 

123. Zatwierdzanie opisu badania – zatwierdzenie opisu badania powoduje wygenerowanie 
zabezpieczonego przed zmianami pdf zawierającego nagłówek adresowy i logo szpitala 
zlecającego, wynik oraz faximile lekarza opisującego oraz automatyczne przesłanie do 
jednostki, która wykonała badanie. Możliwość wydruku przez jednostkę zlecającą z poziomu 
kolejki badań. Nie dopuszcza się odsyłanie wyników badań w formie faks lub email z wyjątkiem 
sytuacji awaryjnych. 

124. Możliwość wydruku przez lekarza opisującego wyniku zawierającego nagłówek adresowy i logo 
szpitala zlecającego, wynik.  

125. Możliwość konfiguracji reguł autoroutingu przesyłu rekonstrukcji do badania stworzonych przez 
opisujących na stację jednostki zlecającej. 
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ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI OKREŚLONEJ W 
ZAŁĄCZNIKU 1d. 

 

1. Prace przygotowawcze  

1.1. Wykonanie projektów: 

� architektura z branżami i konstrukcją stropu 

� instalacja elektryczna zasilająca 

� osłony antyradiacyjne 

� wykonane projekty wymagają akceptacji zamawiającego. 

 

2. Prace budowlane  

2.1. Pomieszczenie badań tomografii komputerowej, pomieszczenie badań mammografii:  

 � demontaż i utylizacja istniejącego aparatu rentgenowskiego 

� konieczne wyburzenia 

� wykonanie ścianek działowych 

� wzmocnienie stropu – wg wytycznych projektowych 

� wykonanie posadzek 

� montaż nowej wykładziny elektrostatycznej 

� wykonanie nowego wykończenia ścian wg dostarczonego projektu 

architektonicznego 

� wykonanie kabiny dla pacjenta, WC 

� prace wykończeniowe 

 
 
 

2.2. Sterownia pracowni tomografii komputerowej:  

 � wykonanie nowego wykończenia ścian wg dostarczonego projektu 

architektonicznego 

� wykonanie posadzki 

� montaż nowej wykładziny elektrostatycznej 

 
 



 

 

� prace wykończeniowe 

3. Osłony antyradiacyjne  

3.1. wykonanie osłon antyradiacyjnych wg projektu zatwierdzonego przez właściwego 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 

 

3.2. wymiana drzwi ochronnych wg dostarczonego projektu osłon  

3.3. wymiana okna ochronnego 1000x800 mm wg dostarczonego projektu osłon  

4. Instalacje branżowe  

4.1. Instalacja elektryczna:  

 � wykonanie instalacji zasilającej aparat TK z rozdzielni szpitalnej do pracowni, 

wg dostarczonego projektu 

� wykonanie tablicy rozdzielczej aparatu TK wraz z zabezpieczeniami wg 

wytycznych producenta aparatu TK 

� wykonanie instalacji wewnętrznej w zakresie pracowni tomografii i 

mammografii wraz z dokumentacją powykonawczą 

� wykonanie  instalacji ostrzegawczej  sygnalizacji świetlnej umieszczonej nad 

drzwiami do gabinetu i sterowanej włączeniem generatora WN 

� protokół pomiarów uziemienia pracowni i wykładzin elektrostatycznych 

 

4.2. Wentylacja i klimatyzacja:  

 � wykonanie instalacji wentylacji pomieszczeń pracowni – wg uzgodnień ze 

Zamawiającym 

� montaż nowego klimatyzatora w pracowni TK oraz pomieszczeniu sterowni 

� protokół pomiarów wykonanych zmian wraz z dokumentacją powykonawczą 

instalacji wentylacji 

� wykonanie kanałów klimatyzacyjnych do bloku operacyjnego. 

 

5 Zakres prac w serwerowi.:  

 

� wykonanie sieci komputerowej do pomieszczeń TK i mammografii 

� wykonanie nowej posadzki, wymiana grzejników CO 

� wymiana 1 pary drzwi zewnętrznych i 2 okien. 

� wykonanie dedykowanej sieci elektrycznej, uziemienie. 

� wykonanie klimatyzacji i wentylacji 

� dostawa mebli biurowych  
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ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW  
TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH 

OFEROWANEGO SYSTEMU MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ 
 
 

 
L.p. 
 

 
Parametr wymagany [jednostka] 

 
Wymagalność 

 
Parametr oferowany  

1 2 3 4 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

144.
Producent aparatu Podać 

 

145.Typ aparatu Podać  
146.Kraj pochodzenia Podać  
147.Rok produkcji urządzenia 2008 Tak  
148.Aparat fabrycznie nowy Tak  

149.
Instrukcje obsługi w j. polskim do 
wszystkich składowych oferowanego 
systemu 

Tak  

150.

Świadectwo PZH, certyfikaty CE i 
świadectwa dopuszczające do obrotu 
zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 
20 kwietnia 2004r. oraz ustawy Prawo 
Atomowe z dnia 29 listopada 2000r., z 
późniejszymi zmianami 

Tak  

151.

Instalacja oferowanego systemu              
w przewidzianych na ten cel 
pomieszczeniach na terenie 
Zamawiającego 

Tak  

152.
Szkolenie personelu Użytkownika z 
zakresu obsługi systemu mammografii 
oraz całości wyposażenia dodatkowego. 

Tak  

 
GENERATOR WN 

 
153.Moc generatora P [kW] (moc wyjściowa): 

P ≥ 2,5 
Tak  

154.Maksymalne napięcie lampy rtg             
Umax [kV] używane w protokołach 
klinicznych: U max ≥ 35 

Tak  

155.Minimalne napięcia lampy rtg Umin [kV] 
używane w protokołach klinicznych: 
Umin ≤ 20 

Tak  



 

 

156.Skok S [kV] regulacji napięcia lampy rtg: 
S ≤ 1 

Tak  

157.Maksymalna ekspozycja E [mAs]: E ≥ 
500 

Tak  

158.Blokada ekspozycji przy braku kasety lub 
kolimatora 

Tak  

 
LAMPA RTG 

 
159.Szybkość wirowania anody R [obr./min]: 

R ≥ 3000 
Tak  

160.Małe ognisko O1 [mm] wg IEC 336: O1 
≤ 0,1 

Tak  

161.Duże ognisko O2 [mm] wg IEC 336: O2 
≤ 0,3 

Tak  

162.Pojemność cieplna C [kHU] anody lampy 
rtg: C ≥ 300 

Tak  

163.Skuteczność S [kHU/min.] chłodzenia  
lampy rtg: S ≥ 55 

Tak  

164.Okienko berylowe Tak  
165.Filtr molibdenowy Tak  

166.Filtr rodowy Tak  
167.Prąd IL [mA] dla dużego ogniska lampy 

rtg: IL ≥ 100 
Tak  

168.Prąd IS [mA] dla małego ogniska lampy 
rtg IS ≥ 30 

Tak  

 
AUTOMATYKA EKSPOZYCJI 

 
169.System automatycznej kontroli 

ekspozycji 
Tak, opisać  

170.System automatycznego doboru 
napięcia, obciążenia lampy i filtracji 
dodatkowej 

Tak, opisać  

171.Półautomatyczne dobieranie parametrów 
ekspozycji 

Tak, opisać  

172.Ręczny system doboru parametrów 
ekspozycji 

Tak, opisać  

173.Wyświetlane parametry ekspozycji min.: 
� napięcie kV 
� wartość prądowo-czasowa 

[mAs] 
� kąt projekcji  
� rozmiar kasety/kratki 
� zastosowany filtr 

Tak, opisać  

 
UKŁAD KOMPRESJI PIERSI 

 
174.Automatyka kompresji Tak  

175.Zmotoryzowany i ręczny ruch płytki 
uciskowej 

Tak  

176.Automatyczne i ręczne zwalnianie 
kompresji 

Tak  

177.Wyświetlanie siły ucisku Tak  



 

 

178.Wyświetlanie grubości piersi po 
kompresji 

Tak  

179.Automatyczny dobór siły kompresji do 
gęstości tkanki 

Tak  

180.Automatyczne zwolnienie docisku po 
ekspozycji 

Tak  

 
KOLUMNA APARATU 

 
181.Zmotoryzowany ruch pionowy i obrót 

ramienia 
Tak 

182.Zakres obrotu Z1 [
o] pozycjonera:  

Z ≥ (+180 do – 135) 
Tak 

183.Blokowanie ruchów ramienia Tak 
184.Zakres odległości Z2 [cm] stolika od 

podłogi przy zerowym kącie obrotu 
ramienia: Z2 ≥ (68 – 135) 

Tak 

185.Odległość SID [cm] ognisko lampy-
detektor: SID ≥ 65 

Tak 

186.Wyświetlanie kąta obrotu głowicy Tak 
187.Wskaźnik włączenia/wyłączenia 

promieniowania 
Tak 

188.Pamięć wejściowej pozycji parkowania Tak 
 

KARTKI BUCKY 
 

189.Kratka Bucky 18 x 24 cm Tak  
190.Kratka Bucky 24 x 30 cm Tak  
191.Powierzchnia kratek z włókna 

węglowego 
Tak  

192.Zestaw do powiększeń Tak  
193.Komplet ucisków dla każdego z 

formatów kratki oraz dla zdjęć 
powiększonych 

Tak  

194.Automatyczne wkładanie i wyjmowanie 
kaset 

Tak  

 
KAMERA IDENTYFIKACYJNA 

 
195.Urządzenie do automatycznego 

zapisywania na filmie danych pacjenta i 
informacji o badaniu 

Tak  

196.Drukowane informacje: 
� imię, nazwisko pacjentki 
� nazwa pracowni(laboratorium), 
� data 
� projekcja (R-CC,L-MLO,itp.), 
� grubość sutka po kompresji 
� siła kompresji 
� ścieżka/filtr 
� kV 
� mAs 
� ognisko 
� kąt statywu 

Tak  

197.Możliwość wykorzystania do zapisu kaset 
18x24cm i 24x30cm zaopatrzonych w 
DIN ID Window 

Tak  



 

 

 

WYWOŁYWARKA AUTOMATYCZNA DO ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH 
 

198.Oferowane urządzenie powinno być 
fabrycznie nowe. Rok produkcji 2008 

Tak   

199.Konstrukcja dedykowana filmom 
mammograficznym - opisać 

Tak  

200.Regulacja czasu obróbki niedostępna dla 
osób postronnych - opisać 

Tak  

201.Regeneracja automatyczna odczynników 
na podstawie pomiaru długości filmu 

Tak  

202.Suszenie filmów wyłącznie gorącym 
powietrzem 

Tak  

203.Wydajność  W [filmy/ godz.] obróbki 
filmów określona dla formatu 24 x 30 
cm: W ≥ 125 

Tak  

204.Pojemność P1 [litr] tanków 
regeneracyjnych: P1 ≥ 20 

Tak  

205.Pojemność P2 [litr] tanków w 
automacie: P2 ≥ 8         

Tak  

206.Podstawa pod automat Tak  

207.Filtr wodny w przeźroczystej obudowie z 
zaworem odcinającym 

Tak  

208.Wbudowany fabrycznie filtr 
wywoływacza 

Tak  

209.Autonomiczny układ wentylacji Tak  

 

WYPOSAŻENIE 
 

210.Negatoskop 4-klatkowy, żaluzjowy, z 
regulacją iluminacji (minimalna regulacja 
3000 - 6000 kd/m2) umożliwiający ocenę 
minimum 4 klisz: 24x30 cm 

Tak  

211.Kaseta 18x24 tego samego producenta 
co wywoływarka automatyczna-kaseta 
mammograficzna z folią wzmacniającą (z 
pierwiastkami ziem rzadkich) i okienkiem 
identyfikacyjnym - 4 szt. 

Tak  

212.Kaseta 24x30 tego samego producenta 
co wywoływarka automatyczna-kaseta 
mammograficzna z folia wzmacniającą (z 
pierwiastkami ziem rzadkich) i okienkiem 
identyfikacyjnym - 4 szt. 

Tak  

213.2 komplety znaczników ołowiowych: 
� literowe A-Z 
� standardowe do oznaczeń 

projekcji mammograficznych i 
stron 

Tak  

214.Osłona antyradiacyjna (≥ 0,5 
ekwiwalent mm Pb) 

Tak  



 

 

215.Zestaw do kontroli jakości w 
mammografii, składający się, co 
najmniej z: 

� sensytometr z zasilaniem 
bateryjnym na światło zielone, 

� densytometr automatyczny z 
interfejsem RS 232, 

� termometr cyfrowy, 
� europhantom Mammo, 
� dodatkowej płytki z pleksiglasu 

grubości 20 mm, 
� lupy o powiększeniu 8 x, 
� wagi elektronicznej do pomiaru 

siły ucisku piersi, 
� siatki do kontroli przylegania 

folii w mammografii, 
� oprogramowania w języku 

polskim do prowadzenia 
kontroli jakości w mammografii 
(dla 1 aparatu) 

Tak  

216.Fartuchy jednostronne, ochronne przed 
promieniowaniem X lub rozwiązanie 
równoważne: 

� typ JM (miednicowy) 0,5 mm 
Pb ,rozmiar L  ( 35 x 40cm) 
kolor zielony – szt. 2, 

� typ JP (mammograficzny-
zabezpieczający miednicę i 
jedną pierś)  0,5 mm Pb, kolor 
zielony – szt. 1, 

� typ AT (stójka ze śliniakiem) 
0,25 mm Pb ,szerokość śliniaka 
8 cm, kolor zielony – szt.1  

� typ lekki  0,25 mm Pb na całej 
powierzchni, kolor zielony, 
rozmiar L – szt. 1 

� wieszak ścienny szt.1 typ WT 

Tak  

 

WARUNKI GWARANCJI 
 

217.Okres gwarancji GM [miesiąc] liczony od 
instalacji urządzenia: GM ≥ 18 

Tak  

DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZENIA 

218.Obowiązki wykonawcy/dostawcy wg 
formuły DDP (Deliverd, Duty Paid – 
towar dostarczony, cło opłacone – 
oznaczone miejsce przeznaczenia) 

Tak  

219.Transport krajowy i zagraniczny wraz  z 
ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, 
skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po 
stronie wykonawcy/dostawcy 

Tak  

220.Koszt instalacji oraz uruchomienia 
systemu po stronie 
wykonawcy/dostawcy 

Tak  

221.Wykonanie specjalistycznych testów 
akceptacyjnych urządzenia po stronie 
wykonawcy/dostawcy 

Tak  

 
 



 

 

Uwagi i objaśnienia: 
  
- Parametry określone jako „tak” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥” lub „≤” ) są 
warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków określanych jako „podać” skutkuje odrzuceniem 
oferty. 
- W przypadku gdy wszyscy Oferenci zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego, Zamawiający 
przydzieli za ten parametr 0 punktów. 
- Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej specyfikacji. Inne 
jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty. 
- Oferent gwarantuje niniejszym, że urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i do jego uruchomienia oraz 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza 
materiałami eksploatacyjnymi). 
- Oferent uznaje niniejszym, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią  umowy. 
- Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne producenta w języku polskim. 
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ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH  
OFEROWANEGO SYSTEMU MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ 

 
 

 
L.p. 
 

 
Parametr wymagany [jednostka] 

 
Parametr 
oferowany 

 
Sposób przyznawania punktów 

1 2 3 4 
 
GENERATOR WN 

 
222.Generator WN o regulowanej 

częstotliwości pracy 
 Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
223.Maksymalna częstotliwość pracy 

generatora [kHz] – podać 
 Największa wartość 10 pkt. 

Najmniejsza wartość  0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

224.Moc generatora P [kW] (moc 
wyjściowa): P ≥ 2,5 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

225.Maksymalne napięcie lampy rtg             
Umax [kV] używane w protokołach 
klinicznych: U max ≥ 35 

 Największa wartość 10 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

226.Minimalne napięcia lampy rtg Umin 
[kV] używane w protokołach 
klinicznych: Umin ≤ 20 

 Najmniejsza wartość  10 pkt. 
Wartość graniczna  0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

227.Pobierana moc średnia [kVA] – 
podać  

 Najmniejsza wartość  10 pkt. 
Największa wartość  0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
LAMPA RTG 

 
228.Szybkość wirowania anody R 

[obr./min]: R ≥ 3000 
 Największa wartość  10 pkt. 

Wartość graniczna  0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

229.Pojemność cieplna C [kHU] anody 
lampy rtg: C ≥ 300 

 Największa wartość 5 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

230.Skuteczność S [kHU/min.] 
chłodzenia  lampy rtg: S ≥ 55 

 Największa wartość 5 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 



 

 

 
AUTOMATYKA EKSPOZYCJI 

 
231.Liczba detektorów automatycznego 

systemu kontroli ekspozycji – podać 
 Największa wartość 10 pkt. 

Najmniejsza wartość  0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

 
UKŁAD KOMPRESJI PIERSI 

 
232.Kompresja dwustronna  Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
233.Zmotoryzowana, łagodna kompresja 

piersi 
 Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
234.Możliwość  ustawienia prędkości 

ruchu płytki uciskowej 
 Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
 

KOLUMNA APARATU 
 

235.Zakres obrotu pozycjonera 
symetryczny ± 180o lub szerszy. 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

236.Odległość SID [cm] ognisko lampy-
detektor: SID ≥ 65 

 Największa wartość 5 pkt. 
Wartość graniczna 0 pkt. 

237.Minimalna wysokość powierzchni 
stolika od podłogi [cm] - podać 

 Najmniejsza wartość  5  pkt. 
Największa wartość  0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie. 

238.Obrót izocentryczny  Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
 



 

 

 
Uwagi i objaśnienia: 
  
- Parametry określone jako „tak” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥” lub 
„≤” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje 
odrzucenie oferty. 
- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków określanych jako „podać” skutkuje 
odrzuceniem oferty. 
- W przypadku gdy wszyscy Oferenci zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego, 
Zamawiający przydzieli za ten parametr 0 punktów. 
- Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej specyfikacji. 
Inne jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty. 
- Oferent gwarantuje niniejszym, że urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i do jego uruchomienia 
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i 
akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
- Oferent uznaje niniejszym, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą 
częścią  umowy. 
- Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne producenta w języku polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
 

....................................................................... 
                                                                                                   (podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

 
 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTROENCEFALOGRAFU 
 - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW  

TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH 
Załącznik nr 1 g 

 
l.p. Parametr wymagany [jednostka] Wymagalność 

 
System EEG 

 
1 Ilość wejściowych kanałów EEG Min. 30 
2 W tym ilość wejściowych kanałów 

poligraficznych 
Min. 3 

3 Funkcje główne: 
- akwizycja i baza danych 
- archiwizacja danych 
- przeglądanie badań i analiza 
- oprogramowanie do 

automatycznej detekcji iglic i 
wykrywania napadów 
padaczkowych 

- generacja raportów i 
drukowanie 

 
Tak 
Tak 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
Tak 

4 Stymulator błyskowy (Hz) (1-50) 
 

System komputerowy 
 

5 Stanowisko rejestracji i analizy 
zapisów EEG – minimalne 
wymagania: 

- Procesor INTEL CORE 2 
DUO lub równoważny 

- Pamięć RAM min. 512 MB 
- Dysk twardy min 120 GB 
- Nagrywarka DVD 
- Karta sieciowa 
- Klawiatura komputerowa 
- Mysz 
- Monitor kolorowy LCD min 

17 ‘’ 
- System operacyjny Windows 

XP 
- Osprzęt systemu: konsola 

ułatwiająca przemieszczanie    
systemu, zestaw 
okablowania, statywy. 

- Zasilacz awaryjny UPS 
- Program rejestracji, odczytu 

i analizy 

 
 
 
 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
 
Tak 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
Tak 
 
Tak 

 
Analogowo-cyfrowy zespół EEG 

 
6 Głowica elektrodowa wejściowa ze 

wzmacniaczami, przetwarzaniem 
Tak 



 

 

analogowo-cyfrowym i izolacją 
optyczną 

7 Liczba kanałów w układzie 
referencyjnym 

Min. 30 

8 Liczba kanałów w układzie 
symetrycznym 

Min. 3 

9 Poziom szumów (µV pp) ≤ 2 
10 Rozdzielczość cyfrowa (bit) Min. 12 
11 Kalibracja automatyczna Tak 
12 Stała czasu (s) (0,03-10) 
13 Stała czasu – default 0,3 (s) Tak 
14 Czułość (V/cm) (10 µV/cm-2 mV/cm) 
15 Szybkość przesuwu (rozciąg) (mm/s) (10-120) 
16 Częstotliwość próbkowania (Hz) Min. 1000 
17 Ilość programów fotostymulacji 

definiowanych przez Użytkownika 
Min. 12 

18 Ilość remontaży definiowanych przez 
Użytkownika 

Min. 14 

 
Inne cechy systemu 

 
19 Oprogramowanie bazy danych w 

języku polskim 
Tak 

20 Oprogramowanie do rejestracji, 
oceny i analizy zapisów EEG w 
języku polskim 

Tak 

21 Instrukcja obsługi w języku polskim Tak 
22 Wbudowana funkcja przenoszenia 

badań bez konwersji pomiędzy 
oferowanym aparatem EEG a 
aparatem EEG typu DigiTrack 

Podać 

23 Możliwość rozbudowy systemu o 
dodatkowe stanowisko analizy, 
analizę snu, mapping 3D, Holter, 
biofeedback 

Tak 

 
Akcesoria 

 
24 Wymagane akcesoria: 

1. czepek do badań EEG 
2. zestaw elektrod 

grzybkowych z przewodami 

 
Tak 
Tak 

 
Inne 
 

25 Aparat fabrycznie nowy, rok 
produkcji 2008 

Tak 

26 Aparat jednostanowiskowy 
 

Tak 

27 Fotostymulator 
 

Tak 

28 Rejestrator EKG Tak 



 

 

 
29 Udostępnienie oprogramowania do 

opisu badań na drugi komputer (w 
sieci) 

Tak 

 
 

 


