
Zamawiający:
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA SPÓŁKA PARTNERSKA
LEKARZE CIBOROWSKI, HOŁOWEŃKO, KOSTRO,
MACKIEWICZ, OSTASIEWICZ  
BIAŁYSTOK 15-437 ul. BIAŁÓWNY 11/14A

NIP: 5422840050
REGON: 052220066-00026
Tel. 085 746 00 10
Fax: 085 746 00 10
e-mail: cib@ortraum.pl

Znak: . RPO 6,2 

                                                                   Białystok dnia 31.07.2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ortopedia i Traumatologia Spółka Partnerska Lekarze Ciborowski
Hołoweńko, Kostro, Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałałaj

zwana  dalej „Zamawiającym”
zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ:
SYSTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF. 

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2008/S 147-197788

na stronie internetowej www.ortraum.pl

w siedzibie zamawiającego: tablica ogłoszeń. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej ustawą



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Ortopedia i Traumatologia Lekarze 

Ciborowski, Hołoweńko, Kostro,

 Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałałaj 

15-437  Białystok  ul. Białówny 11/14a  

tel.: 085 746 00 10

fax.: 085 746 00 10

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony powyżej  206.000 euro w ramach RPO WP 6,2.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje:

SYTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF.

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu;

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

CPV: 33113000

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 SYTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF -  w terminie 2 

miesięcy  od  daty  podpisania  umowy.  Termin  rozumiany  jako  całość  przedmiotu  zamówienia  obejmujący 

dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, przeszkolenie personelu, przekazanie dokumentacji powykonawczej 

zakończone protokołem zdawczo-odbiorczym.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
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1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wymagane jest:  

2.1. W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1.2. –posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia –

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał min. 1 (jedną) dostawę odpowiada-

jącą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

2.2. Przez rodzaj zamówienia należy rozumieć dostawy wyrobów medycznych o charakterze diagnostyki 

obrazowej i wartości nie mniejszej niż 1 mln zł. 

2.3. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI SIWZ.

2.4. W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1.3 wymagane jest posiadanie środków własnych lub 

zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł. 

2.5. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI SIWZ.

2.6. W zakresie warunków wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1 i  1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa 

rozdziale VI SIWZ.

2.7. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę spełnia/ 

nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w / w warunków skutkować będzie wykluczeniem wy-

konawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.

2.8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

(art. 22; Rozporządzenie PRM w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r Nr 87, poz. 605; art. 36 ust. 1 pkt. 6)

1. W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub   

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych: 

1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji 

działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 

składania ofert. 

Uwaga: W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej 

wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej składają zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku 
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dochodowym od osób fizycznych i odrębne zaświadczenie dotyczące o nie zaleganiu przez spółkę w podatku 

od towarów i usług. 

1.2 Aktualne zaświadczenia 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. 

Uwaga: W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej 

wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej – odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną. 

1.3  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Uwaga:  W przypadku oferty składanej  wspólnie przez kilku wykonawców,  każdy wykonawca składa taki 

dokument odrębnie. 

1.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Uwaga:  W przypadku oferty składanej  wspólnie przez kilku wykonawców,  każdy wykonawca składa taki 

dokument odrębnie (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółki cywilnej).

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego w rozdz. V ust. 2 pkt. 2.1 warunku posiadania przez 

Wykonawcę niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania  potencjałem technicznym i  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda:

2.1     wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane 

należycie

3.  W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego w rozdz. V ust. 2 pkt. 2.4. warunku znajdowania się 

przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający 

żąda następujących dokumentów:

3.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.  22 ust. 1 i nie podleganiu 

wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
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5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganion określonym przez zamawiającego:

       5.1 Dokładny opis – zestawienie parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

       5.2 Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę zawierająca oznakowanie CE.

6.    Inne dokumenty:

6.1 Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz 

Oferty.

6.2 Pełnomocnictwo  do  podpisywania  oferty  i  składania  ewentualnych  wyjaśnień,  jeżeli  osobą 

podpisującą  nie  jest  osoba  upoważniona  na  podstawie  dokumentu  wymienionego  w  ust.  1 

p/pkt. 1.1 – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją “za zgodność z 

oryginałem”  pieczęcią  wykonawcy,  imienną  pieczątką  osoby  upoważniającej  na  podstawie 

dokumentu wymienionego w ust. 1 p/ pkt 1.1 oraz jej podpisem. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2, i 1.4 – składa dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

7.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;

7.2  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.3  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.4 Dla p/pkt. 1.3. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 

1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

8. Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 

zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów o  których  mowa  w p.  1,  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. 

9. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę.

10. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości; 

5/35



11. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyraził zgodę, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia,  oświadczeń,  ofert  oraz  innych dokumentów również  w jednym z języków 

powszechnie  używanych  w  handlu  międzynarodowym  lub  języku  kraju,  w  którym zamówienie  jest 

udzielane.

12. Zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  oświadczeń  lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie  postępowania;  oświadczenia  lub  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz  spełnianie przez oferowane dostawy,  wymagań 

określonych  przez  zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu  wyznaczonym przez  zamawiającego  jako 

termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. (art. 26 ust. 3 ustawy). 

13. Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w 

postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  Dokument  potwierdzający  ustanowienie  pełnomocnika  powinien  zawierać  wskazanie 

postępowania  o  zamówienie  publiczne,  którego  dotyczy,  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 

udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie 

o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy 

muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 

rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić 

w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

14. Jeżeli  oferta  wykonawców  występujących  wspólnie  zostanie  wybrana,  zamawiający  zażąda  przed 

zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  umowy  regulującej  współpracę  tych 

wykonawców. 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
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6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał  specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

7. Zamawiający  nie  będzie  zwoływać  zebrania  wszystkich  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza 

także na tej stronie. 

9. Modyfikacja treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, 

warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

10. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert,  jeżeli  w  wyniku  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11. O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wszystkich  wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. 

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są : 

Dariusz Ciborowski nr tel. 085 746 00 10, fax: 085 746 00 10

Jarosław Kostro nr tel . 085 746 00 10,  fax 085 746 00 10

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł 

(słownie złotych: trzydzieści tysięcy)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3 gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5 poręczeniach udzielanych 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.)

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium wniesione w formie określonej w ust. 3 p/pkt. 3.2-3.5 – oryginał należy dołączyć do oferty wraz z 

jego kopią.  Zaleca się,  by załączony  dowód wniesienia  wadium nie  był  na trwałe  spięty  z  pozostałymi 
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dokumentami  w  ofercie,  co  pozwoli  zamawiającemu  zwrócić  wykonawcy  oryginał  po  zakończeniu 

postępowania.  

6. Wadium  wniesione  w  pieniądzu  należy  wnieść  przelewem  na  konto:  Bank  Spółdzielczy 

58806000040005693510000020  (z  dopiskiem  jakiego  postępowania  dotyczy)  a  kopię  dowodu  wpłaty 

dołączyć do oferty. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie 

zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10.  Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie przesłanek zawartych w art. 46 ust. 5.

12. Zamawiający  zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców,  którym zwrócił  wadium na ich 

wniosek  podstawie  art.  46  ust.  2  pkt.  2  i  3,  jeżeli  w  wyniku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  protestu 

unieważniono  czynność  wykluczenia  wykonawcy  lub  odrzucenia  oferty.  Wykonawcy  wnoszą  wadium  w 

terminie określonym przez zamawiającego. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

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

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę;

2.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4. Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

4.1  W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy.

4.2    Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem);

4.3   W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osób(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

5. Zaleca się, by każda zapisana kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony 

oferty były połączone w sposób trwały.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
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7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Ofertę  należy  umieścić  w kopercie  opatrzonej  nazwą  i  adresem zamawiającego,  nazwą i  adresem 

wykonawcy oraz oznaczeniem: 

Przetarg na dostawę:

SYTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF.

Nie otwierać przed dniem 12.09.2008 

i przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego w rozdziale XI.

9. Koperta powinna być zamknięta i  oznaczona w taki  sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z 

treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, 

że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub 

WYCOFANIE.

11. Koperty  oznakowane  dopiskiem  ZMIANA  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  wykonawcy,  który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.

13.  Zamawiający  informuje,  że  oferty  składane  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są  jawne  i 

podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane:

13.1przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. 

zm.)  rozumie  się  nieujawnione do wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

13.2zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez 

Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

13.3zastrzeżenie informacji,  które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy 

skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;

13.4wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy);

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 12.09.2008, pokój nr 26  
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2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2008, w siedzibie zamawiającego pok. 26

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże 

niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (zgodnie z 

art. 88 ustawy)  w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena będzie  zawierała  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia.  Należy  ją  podać  w polskich 

złotych (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). 

2. Zamawiający wymaga zachowania stałości ceny przez okres obowiązywania umowy. 

3. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

3.1     Podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3.2   Obliczyć  wartość  podatku  VAT,  mnożąc  cenę  netto  przez  obowiązującą  stawkę  podatku  VAT. 

(dodatkowo podać stawkę VAT). Wynik wpisać po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

3.3     Obliczyć cenę brutto poprzez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT. Tak wyznaczona cena 

oferty będzie podstawiona do wzoru podczas oceny ofert. 

4. Błędy w naliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty, z wyjątkiem oczywistych omyłek rachunkowych w 

obliczeniach ceny, gdzie zamawiający postąpi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadził  by  do powstania  obowiązku  podatkowego zamawiającego 

zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie  dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

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

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób: 
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1.1 Cena – 50 %

1.2 Parametry techniczne – 40 %

1.3 Gwarancja  – 10 %

2. Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru: 

..

.
1

badof

naj
p C

C
RxW =

Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R   -  ranga w ocenie, tj. 50 pkt

Cnaj.  -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)

Cof.bad.  – cena oferty badanej

3. Pozostałe kryteria oceny ofert zostaną ocenione w następujący sposób:

Dla pkt. 1.2 parametry techniczne zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ. 
Otrzymane punkty przez wykonawcę zostaną podstawione do wzoru i obliczone w sposób proporcjonalny.

 Ocena ostateczna dla  kryterium  oceny parametry techniczne jest obliczona wg wzoru:

max

2 A
ARxW M

p =

Wp2 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R   -  ranga w ocenie, tj. 40 pkt

AM  -  punkty oferty badanej

Amax – najkorzystniejsza ocena punktowa oferty

Dla pkt. 1.3 ocena gwarancji zostanie oceniony na podstawie proporcji matematycznej, tj. stosunek oferty 

badanej do oferty o najkorzystniejszej  gwarancji  przy możliwych maksymalnie otrzymanych punktach - 10

 Ocena ostateczna dla  kryterium gwarancji jest obliczona wg wzoru:

max

3 K
K

RxWp
µ=

Wp3 – wartość punktowa, obliczona do dwóch miejsc po przecinku

R          - ranga w ocenie, tj. 10 pkt

Kµ       - gwarancja oferty badanej.
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Kmax    - najkorzystniejsza oferowana gwarancja .

4. Ocena końcowa oferty:

   4.1   zostanie obliczona jako suma  uzyskanych punktów z obliczenia przez zastosowanie wzorów.

   4.2   najkorzystniejsza oferta - oferta o największej zsumowanej ilości punktów uzyskanych 

           we  wszystkich kryteriach

∑ ++= 321 ppp WWW

XIV.  FORMALNOŚCI,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  SPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU 

ZAWARCIA UMOWY 

1. O  wyborze  oferty  zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie  wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie 

zamówienia. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wykonawcę o 

terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Osoby  reprezentujące  wykonawcę  przy  podpisaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą  dokumenty 

potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać  z 

dokumentów załączonych do oferty. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

4. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 

zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, 

a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI.  OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Warunki te zawarte są w projekcie umowy, który jest załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2.  Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący dodatek do 

niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert. 

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 

2. 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, 

można wnieść protest do zamawiającego. Dopuszczona forma wniesienia protestu została zawarta w roz-

dziale VII pkt. 2 – 4 niniejszej SIWZ, co jest zgodne z przepisem art. 27 ust. 1 – 3. 

3. Protest wnosi  się  w terminie  7 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. 

4. Protest dotyczący ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie: 

4.1. 14 dni od dnia publikacji  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

6. W przypadku  wniesienia  protestu  dotyczącego  treści  ogłoszenia  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

7. Kopię  wniesionego  protestu  zamawiający  niezwłocznie  przekaże  wykonawcom  uczestniczącym  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  protest  dotyczy  treści  ogłoszenia  lub  postanowień 

specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, zamieści  ją również na stronie internetowej,  na której jest 

udostępniana  specyfikacja,  wzywając  wykonawców do  wzięcia  udziału  w postępowaniu  toczącym się  w 

wyniku wniesionego protestu

8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się wykonawcy, którzy mają 

interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do 

postępowania: 

8.1. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w 

wyniku wniesienia protestu. 

8.2. do upływu terminu o których mowa w ust. 4, p/pkt. 4.1  SIWZ (art. 180 ust. 3 ustawy), jeżeli protest 

dotyczy treści ogłoszenia także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując 

swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. 

Zgłoszenie  przystąpienia  wnosi  się  do  zamawiającego  przekazując  jednocześnie  jego  kopię  wykonawcy 

wnoszącemu protest. 

10. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem 

protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Nie mogą następnie wnieść 

protestu, powołując się na te same okoliczności. 

11. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

11.1. treści ogłoszenia;

11.2. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

11.3. wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,   odrzucenie  ofert  i  wyboru 

najkorzystniejszej oferty;

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

12. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie. 

13. Rozstrzygnięcie  protestu  wraz  z  uzasadnieniem zamawiający  przekazuje  jednocześnie  podmiotowi,  który 

wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili  do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 

protestu,  a  jeżeli  protest  dotyczy  treści  ogłoszenia  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia zamieszcza na stronie internetowej,  na której jest udostępniana. 

14. W  przypadku  uwzględnienia  protestu  zamawiający  powtarza  oprotestowaną  czynność  lub  dokonuje 

czynności bezprawnie zaniechanej: 

14.1. niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

14.2. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało 

uwzględnione. 

15. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 

16. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 

17. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub 

upływu terminu rozstrzygnięcia  protestu,  jednocześnie  przekazując  jego kopię  zamawiającemu.  Złożenie 

odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa 

Urzędu. 

18. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się 

w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich 

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

19. Uczestnik  postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  protestu  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując 

swój interes prawny do w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
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20. Czynności  wykonawcy,  który  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego,  nie  mogą  pozostawać  w 

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 

21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XVIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający może unieważnić przetarg w razie nie otrzymania dofinansowania  z RPO WP.

9.  W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

     Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 – formularz oferty 

Nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych 

Nr 3 - Wzór oświadczenia z art. 22 i 24

Nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw 

Nr 5 – Wzór umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1

.........................................
pieczęć adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym powyżej 206.000 euro na dostawę:

 SYTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań –klatka RF.

my jako firma:
……………………………………………............................………………………………………….
/Nazwa firmy/
……………………………………………............................………………………………………….
/Adres firmy/
……………………………………………............................………………………………………….
/Telefon, fax./
……………………………………………............................………………………………………….
/Adres e-mailowy/
……………………………………………............................………………………………………….
/NIP/
……………………………………………............................………………………………………….
/Regon /

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia

za cenę brutto: ......................zł (słownie ..................................................................... złotych)
w tym:
kwota netto .......................... zł (słownie ......................................................................................... złotych)
Podatek VAT: .................. % tj. ...................................... zł
(słownie .................................................................................. złotych)

Łączna kwota wykonania dostaw będących przedmiotem zamówienia wynosi 

brutto: .................................. słownie :................................. złotych

w tym:

kwota netto .......................... zł (słownie....................................................... złotych)

Podatek VAT: .................. % tj. ...................................... zł

(słownie .................................................................................. złotych)

Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, w opakowaniu producenta. 

I.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 

zawartymi w niej warunkami umowy.

II.  Nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści  i  zobowiązujemy się do zawarcia  umowy zgodnie z 

przedstawionymi  warunkami,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  do 

przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu.

III. Odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie skutkuje utratą wadium.

VI. Termin wykonania zamówienia – 
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 SYTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań –   klatka RF - 

do .......................... od daty podpisania umowy. 

VII.  Oświadczamy,  że na  dostarczony  i  zainstalowany  przedmiot  zamówienia  udzielamy  ........... 

miesięcznej gwarancji.

VII. Wadium w wysokości …………………….. wnosimy w formie: ……………………......……………..

Numer  rachunku  bankowego  na  które  należy  zwrócić  wadium  (w  przypadku  zastosowania  formy 

pieniężnej) to: ……………………………………………………………………………

VIII. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .............. do .............., 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

IX.  Dostawy  wykonamy  sami  /  przy  udziale  podwykonawcy*.  Podwykonawca  zrealizuje 

następującą część zamówienia:  .........................................................................................................

*niepotrzebne skreślić. 

X.  Serwis techniczny, gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony jest przez upoważnioną 

firmę .  

XI. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.)

XII. Oferta została złożona na ............ stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr .......... do nr ..........

XIII. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty/ załączniki:

1) ............................................................................................................................... nr str.

2) ............................................................................................................................... nr str.

..................................................................
data, podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr. 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 SYTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO  
wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF

                   ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Typ aparatu:………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia aparatu:…………………………………………………………………………………………………………….

Data wprowadzenia do eksploatacji klinicznej: ............................................................................

Rok produkcji, fabrycznie nowy/ model: .................................................

Lp Parametr (jednostka) Wymagana 
wartość 

graniczna

Wartość 
oferowana

Sposób 
przyznawania 

punktacji

I Magnes

1 Natężenie pola magnetycznego magnesu 
[T] 

≥ 0,30 T, podać Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

2 Rodzaj magnesu Magnes stały Bez punktacji

3 Shimming pasywny i aktywny Tak Bez punktacji

4 Wielkość otworu dla pacjenta [cm] ≥ 35 cm; podać Bez punktacji

5 Waga magnesu ze stołem pacjenta [t] ≤17 ton Najmniejsza 
wartość – 30 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

6 Kąt dostępu do pacjenta[º] ≥ 270º, podać Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

7 Rozkład linii 0,5 mT (x, y, z) od izocentrum 
[m]                            Oś x:

                                                      
                                                       

≤ 2,2 m
Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie
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                                                      Oś y:

                                                      Oś z:

≤ 2,9 m

≤2,2 m

Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

II Gradienty

1 Max. Amplituda [ mT/m] ≥ 20 mT/m; 
podać

Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

2 Max. „Slew Rate” [T/m/s] ≥ 50 T/m/s Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

3 Min. TR dla sekwencji 2D GE
( dla matrycy 256 x 256 )  [ms]

≤ 6,0 [ms], 
podać

Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

4 Chłodzenie cewek gradientowych 
powietrzem

Tak/Nie Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt.

III Cewki pomiarowe

1 Kwadraturowa cewka do głowy
/spolaryzowana kołowo/ umożliwiająca
badania neurologiczne i angiograficzne

Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji

2 Cewka umożliwiająca badania 
angiograficzne w obrębie głowy i szyi 
jednocześnie

Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji

3 Kwadraturowa cewka do kręgosłupa Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji

4 Kwadraturowa cewka do tułowia
( płuca, serce i brzuch )

Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji
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5 Kwadraturowa cewka do kolana Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji

6 Dedykowana cewka do barku Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji

7 Dedykowana cewka do nadgarstka Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanej 
cewki

Bez punktacji

8 Automatyczne strojenie cewek ( tuning ) Tak Bez punktacji

IV Stół pacjenta

1 Motoryczna regulacja wysokości płyty stołu 
[cm]

Tak / Nie Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt.

2 Motoryczna regulacja poprzecznego oraz 
wzdłużnego przesuwu stołu [cm]

Tak / Nie Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

3 Max. obciążenie płyty stołu [kg] ≥ 180 kg, 
podać

Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

V System RF

1 Moc wzmacniacza RF [kW] ≥ 2,5 kW, 
podać

Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

2 Wzmacniacz półprzewodnikowy Tak Bez punktacji

VI System komputerowy

1 Liczba archiwizowanych obrazów w 
matrycy 512 x 512 bez kompresji stratnej 
[n]

≥ 10 000, 
podać

Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

2 Archiwizacja obrazów w standardzie DICOM 
3.0 na DVD-R oraz CD-R

Tak / Nie Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

3 Interfejs sieciowy w standardzie DICOM 3.0 
i funkcjach co najmniej – Send, Print 

Tak, podać Bez punktacji

4 Monitor w technologii LCD Tak Bez punktacji

5 Przekątna ekranu monitora [”] ≥ 18”, podać Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
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Inne 
proporcjonalnie

6 Matryca monitora [nxn] ≥ 1024 x 1024, 
podać

Bez oceny

7 Wielozadaniowość – możliwość 
wykonywania jednocześnie akwizycji, 
rekonstrukcji i archiwizacji (rekonstrukcja 
zakończonego skanu w tle jednoczesnej 
akwizycji  nowego skanu) 

Tak / Nie Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

VII Parametry akwizycyjne

1 Max. matryca akwizycyjna [n x n] ≥ 512 x 512, 
podać

Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

2 Min. FoV  [mm]  ≤ 10 mm; 
podać

Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

3 Max. FoV  [mm] ≥ 350 mm; 
podać

Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

4 Min. grubość warstwy (skany 2D) [mm] ≤  2 mm; podać Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

5 Min. grubość warstwy (skany 3D) [mm] ≤ 0,5 mm, 
podać

Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

VIII Techniki obrazowania

1 Szybkie 2D GE Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

2 Szybkie 3D GE Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

3 Turbo SE, Fast SE lub odpowiednie wg 
nomenklatury producenta – 2D i 3D

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

4 Half Fourier Single Shot  TSE – 2D i 3D Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji
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5 Phase Contrast MRA lub odpowiednie wg 
nomenklatury producenta

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

6 2D/3D Time-of-Flight Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

7 Magnetic Transfer Saturation lub 
odpowiednie wg nomenklatury producenta

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

8 Dyfuzja MR z tworzeniem map ADC Tak; podać 
nazwę 
stosowanych 
sekwencji

Bez punktacji

9 Max. wartość współczynnika „b” dla badań 
dyfuzyjnych [s/mm²]

≥  700 s/mm² Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

10 Separacja tłuszczu Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

11 Częstotliwościowo selektywna saturacja 
tłuszczu 

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

12 Oprogramowanie do badań kinematycznych 
stawów

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

13 Redukcja artefaktów od ruchów 
perystaltycznych

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

14 Redukcja artefaktów od ruchów 
oddechowych

Tak; podać 
nazwę

Bez punktacji

IX Postprocessing

1 MIP Tak Bez punktacji

2 MPR Tak Bez punktacji

3 Wyświetlanie wieloobrazowe Tak Bez punktacji

4 Odwracanie obrazu prawo/lewo, góra/dół Tak Bez punktacji

5 Powiększanie obrazu Tak Bez punktacji

6 Funkcje pomiarowe min. pomiar odległości, 
kąta  

Tak Bez punktacji

7 Rekonstrukcje 3D Tak, podać Bez punktacji

8 Softwarowa redukcja artefaktów na 
obrazach

Tak, podać 
nazwę 
zaoferowanego 
oprogramowani
a

Bez punktacji

X WARUNKI ZASILANIA ORAZ 
WARUNKI KLIMATYCZNE 
POMIESZCZEŃ MR

1 Warunki zasilania:
wymagane napięcie zasilania [V, Hz]

Podać Bez punktacji

Dopuszczalne wahania napięć zasilających Podać Najmniejsza 
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[%] wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

2 Wymagana moc przyłączeniowa systemu 
MRI [kVA]

Podać Najmniejsza 
wartość –10 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

3 Pobierana max. moc przez system   w 
czasie pracy [kW] 

Podać Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

4 Pobierana max. moc przez system w stanie 
stand by [kW]

Podać Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

5 Pobierana moc przez system wyłączony 
[kW]

Podać Najmniejsza 
wartość –5 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

6 Emisja ciepła w sterowni [W] Podać Najmniejsza 
wartość –10 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

7 Emisja ciepła magnesu w pomieszczeniu 
MRI [W]

Podać Najmniejsza 
wartość –10 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

8 Emisja ciepła w pomieszczeniu technicznym 
MRI [W]

Podać Najmniejsza 
wartość –10 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

9 Dopuszczalny gradient temperatury w 
pomieszczeniu badań [º/h]

Podać Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
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proporcjonalnie

10 Dopuszczalny gradient temperatury w 
pomieszczeniu technicznym [º/5 min]

Podać Największa 
wartość – 5 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

11 Temperatura pokoju badań [ºC]/wilgotność 
[%]

Podać Bez punktacji

12 Temperatura sterowni [ºC]/wilgotność [%] Podać Bez punktacji

XI POZOSTAŁE WYMAGANIA

1 Dodatkowa konsola do analizy i archiwizacji 
badań z monitorem LCD min. 18”

Tak, podać Bez punktacji

2 Cyfrowa kamera w systemie suchym na 
filmy o co najmniej 2 wymiarach 
wybieranych przez użytkownika wraz z 
wyposażeniem

Tak, podać typ i 
producenta

Bez punktacji

3 Interkom do komunikacji z pacjentem Tak Bez punktacji

4 System monitorowania pacjenta (EKG, puls 
i oddech) – dla wypracowywania sygnałów 
synchronizujących

Tak Bez punktacji

5 Dostawa i montaż kabiny ekranującej pokój 
badań przed wpływem sygnałów  w.cz. z 
oknem poglądowym (1 szt.) i drzwiami (1 
szt.); oświetlenie; kanały do 
wentylacji/klimatyzacji; szafka na cewki 

Tak, opisać 
materiał i 
konstrukcję 
kabiny

Bez punktacji

6 System klimatyzacji i wentylacji 
zapewniający odpowiednią temperaturę i 
wilgotność dla oferowanego aparatu (dla 
pomieszczenia badań, sterowni i 
pomieszczenia technicznego)

Tak Bez punktacji

7 Wymagana minimalna powierzchnia 
instalacji (pokój badań, sterownia oraz 
pomieszczenie techniczne) [m²]

≤  30 m² Najmniejsza 
wartość –10 pkt.
Największa 
wartość – 0 pkt
Inne 
proporcjonalnie

8 Dostawa pulsoksymetru pracującego w 
środowisku MR

Tak, podać typ i 
producenta

Bez punktacji

9 Po podpisaniu umowy – w terminie do 14 
dni wykonanie następującej dokumentacji:
- dokumentacja projektowa kabiny 
ekranującej wraz z planem rozmieszczenia 
aparatu,
- wytyczne dotyczące zapewnienia 
należytych warunków eksploatacji 
oferowanego systemu 

Tak Bez punktacji

10 Certyfikat CE na oferowany system 
rezonansu magnetycznego oraz na

Tak, załączyć Bez punktacji
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 kamerę  cyfrową

11 Instrukcja obsługi do oferowanego systemu 
w języku polskim wraz z dostawą aparatu

Tak Bez punktacji

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1 Pełna gwarancja na oferowany system 
[miesięcy]

≥ 24 miesięcy Największa 
wartość – 20 pkt.
Najmniejsza 
wartość – 0 pkt.
Inne 
proporcjonalnie

2 Min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne 
w roku w okresie trwania gwarancji

Tak, podać ilość 
przeglądów

Bez punktacji

3 Przeszkolenie Użytkowników systemu tj. 
lekarzy diagnostów,  techników radiologii, 
rejestratorki 

Tak, opisać Bez punktacji

4 Funkcja zdalnego serwisowania Tak, opisać Bez punktacji

5 Czas oczekiwania na usługę serwisową 
(naprawę) – maks. 24 godz. od zgłoszenia 
telefonicznego, faxem lub e-mailem [godz.]

Tak, podać Bez punktacji

6 Czas usunięcia uszkodzenia – maks. 5 dni 
roboczych od czasu zgłoszenia [dni]

Tak, podać Bez punktacji

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek z wyżej opisanych parametrów, brak wartości/ opisu lub podanie 
wartości w innych jednostkach w kolumnie „Wartość oferowana”, będzie traktowane jako brak danego 
parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że: oferowane, powyżej wyspecyfikowane  urządzenie jest fabrycznie nowe, 
niepowystawowe, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez 
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

                                                       
                                                       .........................................................................
                                                     Upełnomocniony  przedstawiciel/e  pieczątka/i  imienna/e 
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ZAŁĄCZNIK NR 3

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

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

      Nazwa i adres Wykonawcy             

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

Miejscowość / data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  zgodnie  z 

ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, iż: 

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy 

Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili  szkodę nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 

dnia  wszczęcia  postępowania,  chyba  że  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  jest  następstwem 

okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 

zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 

skarbowego; 

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 

zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki  komandytowe oraz spółki  komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 

przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekał  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienie,  na  podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt. 1–3; 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem prowadzonego  postępowania  lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji: 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lud  dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem 

art. 26 ust. 3: 

4) nie wnieśli  wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili  się na 

przedłużenie okresu związania ofertą

..........................................................
(podpisy i pieczątki osób upoważnionych

 do reprezentowania Wykonawcy)

27/35



ZAŁĄCZNIK NR 4 

.........................................
(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

Przedmiot   dostawy Wartość dostawy Data wykonania Odbiorca 

Dnia ..................................                                                                            ...........................................

(podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy Wykonawcy)

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych dostaw 
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ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA NR .......................... - WZÓR

zawarta w .................... w dniu  .............. 2008 r.  

pomiędzy: 

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

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

wpisanym do .......................................

 prowadzonego przez ..........................., 

pod numerem ........................................ 

NIP: REGON:

zwanym dalej “ Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:

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

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

a

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

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

wpisanym do .......................................

prowadzonego przez ..........................., 

pod numerem ........................................ 

NIP: REGON:

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

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

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

o treści następującej:

Umowa została  zawarta  w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. t.j. z 2007 Nr 223 poz. 1655.), o następującej treści:
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§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1 sprzedaż i  dostawa dla Zamawiającego nowego fabrycznie  SYSTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF składającego się z:

- SYSTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO  wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka RF 

model ..........................................................................................

w ilości 1 komplet (zwanego w dalszej treści umowy przedmiotem umowy lub NMR)

1.2 zainstalowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

1.3 szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej i racjonalnej eksploatacji NMR.

2. Wykonawca oświadcza, że NMR jest produktem firmy ................................................. , a Zamawiający oko-

liczność tę przyjmuje i akceptuje. 

3. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy jest zgodny z ofertą 

złożoną do przetargu nieograniczonego z dnia ........................

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi decyzjami (atesty, certyfikaty, świadectwa, opi-

nie) na dostarczony NMR i będzie dostarczane na każde wezwanie Zamawiającego.

5. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy i został zdeponowany w siedzibie Zamawiającego.

§ 2

CENA  UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony uzgadniają całkowitą wartość umowy ..................................... PLN brutto 

     (słownie zł;................................................................................................złotych) loco miejsce montażu 

Zamawiającego.

2. Cena  całkowita   umowy zawiera wszystkie koszty, w tym:

2.1 cenę SYSTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO wraz z ekranowaniem pomieszczenia badań – klatka 

RF,  netto  .....................  zł.  z  ........%  VAT,  co  stanowi  .........................  zł  brutto  (słownie 

brutto: .................................................................)    zawierającą;

 pakowanie i znakowanie wymagane do przewozu,

 transport  krajowy i zagraniczny do miejsca przeznaczenia,

 załadunek, rozładunek i transport  wewnętrzny,

 ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu,

 instalacja i uruchomienie eksploatacyjne w miejscu dostawy,
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 uzyskane stosowne zezwolenia na rozruch eksploatacyjny, 

 instruktaż  wstępny i szkolenie personelu obsługi NMR zamawiającego,

 cła, opłaty i należności celne,

 podatek VAT

3. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawca, określone w ust. 1 będzie realizowane w ciągu 30 dni 

od daty wystawienia faktury VAT.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie zrealizowanie całości zamówienia, oddanie do eksploatacji NMR, po-

twierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym, podpisanym przez obie strony umowy.

§ 3

WARUNKI  I  TERMIN  DOSTAWY

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oddania  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  w  terminie 

do ...............................

2. Termin zainstalowania, przeprowadzenia koniecznych testów rozruchowych, uruchomienia NMR                   i 

przeszkolenia pracowników, może ulec zmianie tylko w wyniku okoliczności, których nie można było przewi-

dzieć w chwili zawarcia umowy, a zostanie to w sposób odpowiedni udokumentowane.

3. Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, z terminem 5-cio dniowego wyprzedzenia, o gotowości do 

oddania przedmiotu umowy i podpisania stosownego protokołu zdawczo- odbiorczego.

4. Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo- od-

biorczego przez Zamawiającego

§ 4

1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, 

wzajemne połączenie ich zespołów i urządzeń peryferyjnych, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji 

dostarczonego przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu.

2. Transport wewnętrzny do miejsca montażu NMR zabezpiecza na swój koszt Wykonawca.

3. Wykonawca zapewnia  nieodpłatny  dożywotni  upgrade  oprogramowania  systemowego i  diagnostycznego 

przy oferowanej konfiguracji sprzętowej.

4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały użyte do instalacji spełniają wszelkie wymagania określone w 

prawie polskim i posiadają stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi, standardami,  zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo- techniczną, 

etyka zawodową oraz postanowieniami umowy.

6. Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego na piśmie z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia 

realizacji umowy.
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7. Wykonawca po zakończeniu prac instalacyjnych związanych z przedmiotem umowy zobowiązany jest do spo-

rządzenia dokumentacji powykonawczej.

§ 5

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać;

a) instrukcję obsługi  w języku polskim, zawierającą, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika 

informacje,

b) kartę gwarancyjną  lub inny dokument określający warunki gwarancji - w języku polskim, 

c) dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjny

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad, a jakość przedmiotu umowy jest zgodna z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr ..... niniejszej umowy 

oraz spełnia wszystkie warunki w opisie techniczno- jakościowym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu nie zainstalowanego NMR lub jego części niezgodnej z umową z 

jednoczesnym wyznaczeniem terminu ponownej dostawy i naliczeniem kar umownych.

4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy, określonego w ust. 3 nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

Zamawiającemu  kar umownych:

a) za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto, określonej  w § 2 

ust. 2, pkt. 2.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) zapis pkt. a) nie narusza postanowień określonych w §3 ust.  3,

c) za zwłokę w przystąpieniu do dokonania napraw gwarancyjnych oraz przeglądów i konserwacji w wyso-

kości 0,1% wartości brutto, określonej w § 2 ust. 2, pkt. 2.1 przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki li-

cząc od dnia następnego po terminie, w którym naprawa lub przegląd gwarancyjny, konserwacja miał 

być dokonany. 

a) w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 2, pkt. 2.1 przedmiotu umowy, gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

b) w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 2, pkt. 2.1 przedmiotu umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, zależnych od Zamawiającego.
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c) w przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminach określonych w  §2 ust. 3 

umowy, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej fak-

tury.

§ 7

1. Zamawiający  w razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy  może wyznaczyć dodatkowy termin realizacji 

przedmiotu umowy nie rezygnując z kar umownych.

2. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywać poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupeł-

niającego.

§ 8

POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

1. Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość dostarczonego i zamontowanego systemu, zastosowanie wła-

ściwych i pozbawionych wad sprzętu i materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wy-

konanie oraz, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wyma-

ganiom określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z 

późn. zm) oraz, że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. 

2. Wykonawca udziela ............. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia oddania do eksploatacji, potwierdzonego 

protokołem zdawczo- odbiorczym.

3. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zasadach ustalonych w załącz-

niku nr ... niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podze-

społów lub zespołów dostarczonego NMR, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, pro-

dukcyjnych lub materiałowych.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przeprowadzanie bez-

płatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej NMR, 

potwierdzając je wpisami w paszport techniczny (DTR) urządzenia NMR.

6. Wykonawca obowiązany jest do reakcji serwisu do ..... godzin, w celu naprawy gwarancyjnej w siedzibie Za-

mawiającego, licząc od chwili otrzymania zlecenia telefonicznego, fax`u lub e`mail.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  udostępnić  Zamawiającemu nieograniczony  dostęp  możliwości  zgłaszania 

awarii, telefonicznie, fax`em bądź pocztą elektroniczną  przez 24h.

8. Gwarantowany czas naprawy gwarancyjne (usunięcia uszkodzenia) wynosi max ............... licząc od momen-

tu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

9. Naprawy o których mowa w ust. 5, 6 odbywają się- łącznie z transportem - na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiający  w terminie 14 dni od daty uruchomienia NMR i podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, 

dokona jego zbadania, a w razie stwierdzenia wad, zgłasza w terminie do 10 dni reklamację Wykonawcy. 

Wykonawca w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, rozpatruje ją, a w przypadku jej uznania, 

zobowiązany jest w terminie .... dni do wymiany na taki sam NMR bez wad, bez żadnej dodatkowej dopłaty, 

33/35



zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za ukryte wady i innymi przepisami obowiązu-

jącymi w tym zakresie.

11. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający  może złożyć wniosek o spowodowanie prze-

prowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.

12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 

ponosi Wykonawca.

13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych 

z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwaran-

cyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

14. Dostarczony towar może być rozpakowany jedynie przez przedstawicieli Wykonawcy.

15. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpo-

średnio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

16. Jeżeli uszkodzenie nie zostanie usunięte w okresie 14 dni od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obcią-

żony kosztami z tytułu bezwzględnie koniecznych (ratunek życia) badań u pacjentów, w wysokości 3000 zł 

za każdy dzień.

17. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowo-

dowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych (po-

żar, powódź ... itd.). Usunięcie awarii wówczas, w okresie gwarancji, nastąpi na koszt Zamawiającego, przez 

Wykonawcę.

18. W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności NMR.

19. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu NMR spowoduje, że Wykonawca wymieni wadli-

wy element lub podzespół na nowy wg. niżej określonych warunków:

a) bez żadnej dopłaty - bez względu na obowiązujące w czasie wymiany ceny,

b) udziela nie mniej niż 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy elementów 

lub podzespołów, chyba że dany element lub podzespół posiada większą, niż 24 m- cy, gwarancję.

20. Celem wykonania usług serwisowych i gwarancyjnych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony 

dostęp do dostarczonego NMR w czasie pracy Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części 

zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych.

2. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa załącznik nr .... do umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34/35



1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubow-

nie, a w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo sąd w Białymstoku.

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wyłącznie w przypad-

kach przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie na-

ruszają praw osób trzecich.

5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem, z tytułu praw patento-

wych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy realizacji umowy.

7. Zmiany, uzupełnienia umowy oraz inne postanowienia winny być dokonywane w formie pisemnej, w formie 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać sprzedaży wierzytelności powstałych z tej umo-

wy osobom trzecim.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeks Cywilnego,  oraz przepisy 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

§ 12

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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