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ZASLAD OPiE^I ZDROWOTNEJ
w Jas'emcy

43-385 JASIEN1CA845
tel.,/fR;'33 ?15 3? 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)
W POST^POWANIU 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY

WTRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

,,DostawQ aparatu USG;;

o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamowieri publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.), zwanq dalej Pzp.

Zatwierdzit

Kierownik SGZOZ w Jasienicy

Jasienica,dnia 18.12.2018r.
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SGZOZ/ZP.1.2018
Rozdziat 1. Zamawiajgcy

Samodzietny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
tel. nr 33/8153283, fax nr 33/8153283
e - mail: kierownik@sgzoziasienica.pl
Strona internetowa: www.bip.sgzozjasienica.pl
NIP 937-217-41-78

Wszelka korespondencie zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy adresowac:
Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845
znak postQpowania: SGZOZ/ZP.1.2018
Rozdziat 2. Tryb postepowania

1. PostQpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad okreslonych ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.).

llekroc w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zastosowane jest poJQcie "ustawa", bez blizszego
okreslenia, o jakq ustaw^ chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia

2004 r. Zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo
zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Zmiana maze miec miejsce w kazdym czasie, przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokonana zmiana tresci specyfikacji udost^pniona b^dzie na stronie internetowej Zamawiajqcego.
2. Wszelkie ewentualne zapytania, wyjasnienia oraz zmiana tresci SIWZ, informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty, tresc odwotari wniesionych na ogtoszenie o zamowieniu i/lub na tresc zapisow
SIWZ umieszczane b^dq na stronie internetowej Zamawiajqcego www.bip.sgzozjasienica.pl
3. Miejsce publikacji ogtoszenia o zamowieniu:
- Biuletyn Zamowien Publicznych
- strona internetowa Zamawiajqcego - www.bip.sRzozjasienica.pl

- tablica ogtoszeri w Samodzielnym Gminnym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.
4. Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi zatqcznikami udostQpniona jest na stronie internetowej
www.bip.sgzozjasienica.pl i pobierana jest samodzielnie przez wykonawcow.

5. Wykonawcy winni monitorowac na biezqco zawartosc umieszczonych tarn informacji, w celu
sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynnosci dokonane przez Zamawiajqcego, o ktorych mowa
powyzej w pkt. 2. Za zapoznanie si^ z catosciq udostqpnionych na stronie internetowej dokumentow
odpowiada Wykonawca.
Rozdziat3. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatu USG na potrzeby Zamawiajqcego.
Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) dostawa sprzQtu wraz z wyposazeniem do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiajqcego,
2) montaz sprz^tu,
3) uruchomienie sprz^tu,

4) szkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi sprzQtu,
5) szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji,

6) co najmniej jedno dodatkowe szkolenie pracownikow, w terminie pozniejszym, jezeli wystqpi taka
koniecznosc i zostanie ona zgtoszona Wykonawcy przez Zamawiajqcego.,

7) zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach wskazanych w umowie stanowi^cej zatqcznik nr 9
do SIWZ.

8) Szczegotowy apis parametrow urzqdzenia zawiera zatqcznik nr 3 do SIWZ (Wymagane minimalne
parametry aparatu USG).
CPV: 33112200 -0 Aparaty ultrasonograficzne

2. Aparat USG musi bye fabrycznie nowy i sprawny technicznie, musi spetniac europejskie normy
bezpieczeristwa oraz posiadac niezb^dne atesty/certyfikaty.
2

SGZOZ/ZP.1.2018

3. Dokumenty te winny bye opracowane wjqzyku polskim.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia wynosi 24 miesiqce od dnia
odebrania przedmiotu zamowienia i podpisania protokotu odbioru przez Zamawiaj^cego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji przez okres wskazany w ofercie.
5. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia i pozostatych materiatach przetargowych znajdujq si^ wskazania
znakow towarowych, patentow lub pochodzenie to oznacza, ze majq charakter wytqcznie wzorcowy i
Wykonawca maze zaoferowac przedmiot rownowazny. Podane parametry w opisie przedmiotu
zamowienia sq parametrami minimalnymi. Wykonawca moze zaoferowac sprz^t o podanych parametrach
lub wyzszych. Wykazanie rownowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj.
Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia wraz z ofertq szczegotowej specyfikacji/opisu, z ktorej
b^dzie wynikac spetnienie min. parametrow okreslonych przez Zamawiajqcego.
6. Zamawiajqcy zgodnie z art. 24aa. ust. 1 przewiduje najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac,
czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postQpowaniu.
7. Informacje dotyczqce zamowienia

a) Zamawiajqcy nie przewiduje podziatu zamowienia na czQsci i sktadania w zwiqzku z tym ofert
cz^sciowych.

b) Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

c) Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenie zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,
d) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skfadania ofert wariantowych,
e) Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomi^dzy Zamawiajqcym,
a przysztym Wykonawcq odbywac si^ b^dq w ztotych polskich.,

f) Zamawiajqcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
g) Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu,
h) Zamawiajqcy nic przewiduje wymagari, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 obejmujqcych aspekty
gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwiqzane z innowacyjnosciq lub zatrudnieniem.
i) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotqczenia katalogu elektronicznego do oferty, o ktorym mowa
w art. lOa ust. 2 ustawy.

j) Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.
k) Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
I) Zamawiajqcy nie wyrnaga wniesienia wadium.
8. Informacja o podwykonawcach.

1) Zamawiajqcy nie ogranicza realizacji przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow.
2) Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz^sci
zamowienia.

3) Zamawiajqcy zqda wskazania przez wykonawcq cz^sci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzyc podwykonawcom, i podania przez wykonawcQ firm podwykonawcow.
4) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si^, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu
w postQpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest zobowiqzany wykazac zamawiajqcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si^ w trakcie post^powania o udzielenie
zamowienia.

5) Powierzenie wykonania cz^sci zamowienia podwykonawcom nic zwalnia wykonawcy z dpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajqcy zawrzec umow^ o
podwykonawstwo, jest zobowiqzany do przedtozenia Zamawiajqcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiqzany dotqczyc zgod^ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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7) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze bye dtuzszy niz 14 dni od dnia dor^czenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usfugi.
8) Zamawiajqcy, w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do tego dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 7
9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajqcemu
poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopi^ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od
dniajej zawarcia.

10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zobowiqzany jest przedtozyc
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopi^ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiqzek nie dotyczy
umow o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt.

11) Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujqcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umow^
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si^ od obowiqzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawcQ, podwykonawcQ lub dalszego podwykonawcQ zamowienia.
RozdziaM. Termin wykonania zamowienia

Wymaganytermin wykonania zamowienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.
Rpzdziat 5. Warunki udziatu w postepowaniu

1. 0 udzielenie niniejszego zamowienia mogq ubiegac si^ wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajq warunki udziatu w post^powaniu.

2. 0 udzielenie niniejszego zamowienia mogq ubiegac si^ Wykonawcy, ktorzy spetniq warunki, o ktorych
mowa w art. 22 ust. Ib ustawy Pzp, dotyczqce:

1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odr^bnych przepisow - Zamawiajqcy nie wyznacza szczegofowego warunku w tym zakresie. Ocenq
spefnienia warunku Zamawiajqcy przeprowadzi na podstawie zaiqczonego do oferty oswiadczenia
(zatqcznik nr2A do SIWZJ.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajqcy nie wyznacza szczegofowego warunku w tym
zakresie. Ocenq spefnienia warunku Zamawiajqcy przeprowadzi na podstawie zafqczonego do oferty
oswiadczenia (zafqcznik nr 2A do SIWZ).
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej :

- wiedzy i doswiadczenia - Wykonawca winien wykazac: ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat

nalezycie, co najmniej dwie dostawy odpowiadajqce swoim rodzajem robotom stanowi^cym przedmiot
zamowienia tzn. dostawy aparatu USG, o wartosci nie mniejszej niz 100000,00 zt (stownie: sto tysi^cy
zfotych 00/100) brutto, kazda z dwoch dostaw.

- potencjatu technicznego -Zamawiajqcy nie wyznacza szczegofowego warunku w tym zakresie. Ocenq
spefnienia warunku Zamawiajqcy przeprowadzi na podstawie zafqczonego do oferty oswiadczenia
(zatqcznik nr 2A do SIWZ).

3. 0 udzielenie niniejszego zamowienia mogq ubiegac si^ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp.
2) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt. 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp moze przedstawic dowody o ktorych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
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4. Poleganie na zasobach innych podmiotow.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postQpowaniu, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunkow prawnych.
2) Wykonawca, ktory polegac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnic
Zamawiajqcemu, ze realizujqc zamowienie, b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tych podmiotow,
w szczegolnosci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wior zobowiqzania stanowi zafqcznik nr 5 do SIWZ),
3) Wykonawca, moze polega na zdolnosciach innych podmiotow dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, jesli podmioty te zrealizujq dostaw^ lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sq wymagane.

4) Zamawiajqcy oceni, czy udostQpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez wykonawc?
spetniania warunkow udziatu w post^powaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5) Wykonawca ktory polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowiqzat si^ do udost^pnienia zasobow, za szkod^ poniesionq przez
zamawiajqcego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostqpnienie zasobow
nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym
mowa w pkt. 1), nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawc^ warunkow udziafu w post^powaniu lub
zachodzq wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajqcy zqda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajqcego:

a) zastqpitten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiqzat si^ do osobistego wykonania odpowiedniej cz^sci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacj^ finansowq lub ekonomicznq, potwierdzajqce spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy siQ o udzielenie zamowienia.
1) Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac si^ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku ustanawiajq
petnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postQpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zamawiajqcy moze zqdac umowy regulujqcej
wspotprac? wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie zamowienia.
2) Wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si^ o udzielenie zamowienia ponoszq solidarnq
odpowiedzialnoscza wykonanie umowy.

3) Wspolnicy spotki cywilnej sq traktowani jak Wykonawcy sktadajqcy ofert^ wspolnq. Spotka cywilna
ubiegajqca si^ o zamowienie musi wyznaczyc petnomocnika do jej reprezentowania.
Rozdziat 6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajgcych spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w niniejszym post^powaniu oraz braku podstaw
wykluczenia zamawiajqcywymaRa dotgczenia do oferty (wzoroferty stanowi zatqczniknrl doSIWZ):
a) aktualnego na dzien sktadania ofert oswiadczenia wykonawcy stanowiqcego wst^pne potwierdzenie, ze
wykonawca spetnia warunki udziatu w post^powaniu. (wzor oswiadczenia stanowi zatqcznik nr 2A do
SIWZ),

- Wykonawca, ktory powotuje si^ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje siQ na ich zasoby, warunkow
udziatu w post^powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu,
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o zamowienie oswiadczenie sktada kazdy
z wykonawcow.
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b) aktualne na dzieri sktadania ofert oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp, (wzor oswiadczenia stanow'\-zafqcznik nr2B do SIWZ),

- Wykonawca, ktory powotuje si^ na zasoby innych podmiotow lub zamierza powierzyc wykonanie czqsci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postqpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajqcych siQ o zamowienie oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow.
c) Parametrytechniczne oferowanego aparatu USG - zatqcznik nr 6 dto SIWZ
d) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajqcy Petnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowywsprawie niniejszego zamowienia publicznego,
e) w przypadku podpisywania oferty i sktadajqcych si^ na niq dokumentow i oswiadczen przez osob(^)y
niewymienion(q)e w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, nalezy oferty dotqczyc stosowne
petnomocnictwo. Petnomocnictwo powinno bye przedstawione w formie oryginatu lub poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii przez notariusza lub osoby, ktorych uprawnienie do reprezentacji wynika
z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji okreslonym w tym
dokumencie.

f) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, sktada zobowiqzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbQdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia fwzdr
zobowiqzania stanowi zatqcznik nr 5 do S\Wi),
UWAGA

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiajqcego informacji o ktorej mowa w art. 86 ust. 5. przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pozn.
zm.) Wzoroswiadczenia stanowi zafqcznik nrSdoSIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegajqcych SJQ o zamowienie sktadajq oswiadczenie oddzielnie.
Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca maze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.
Ztozenie oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. nie b^dzie wymagane w przypadku ztozenia w post^powaniu tylko
jednej oferty.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajqcy maze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w terminie 5 dni aktualnych na dzieri ztozenia oswiadczeri lub dokumentow
potwierdzajqcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. tj.:
2.1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkow w postQpowaniu Zamawiajqcy zqda nast^puj^cych
dokumentow:

wykaz dostaw wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, potwierdzajqcy nalezyte
wykonanie co najmniej dwoch dostaw odpowiadajqcych swoim rodzajem dostawie stanowiqcej przedmiot
zamowienia, w ramach ktorej dostarczyt aparat o wartosci min. 100.000,00 zt brutto kazda z dostaw, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty
wykonane oraz zatqczy dowody potwierdzajqce, ze dostawy te zostaty wykonane nalezycie (referencje lub
inny dokument o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich maze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowan'iu o
udzielenie zamowienia Dz. U z 2016 poz. 1126). Wzor wykazu dostaw stanowi zafqcznik nr 7 do SWIZ.
2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w post^powaniu
Zamawiajqcy zqda nast^pujqcych dokumentow:

1) odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
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2) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okrestonych w art. 22a ustawy Pzp oraz w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyc wykonanie cz^sci
zamowienia podwykonawcy, zamawiajqcy zqda w odniesieniu do tych podmiotow dokumentu
wymienionego w pkt. 1). W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych SJQ o zamowienie dokument o
ktorym mowa w pkt. 1) sktada kazdy z wykonawcow sktadajqcych ofert^ wspolng.

3) Jezeli jest to niezb^dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postQpowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajqcy maze na kazdym etapie postQpowania wezwac wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektorych oswiadczeri lub dokumentow potwierdzajqcych, ze nie podlegajq wykluczeniu,
spefniajq warunki udziatu w post^powaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodzq uzasadnione podstawy do
uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oswiadczeri lub dokumentow.

2.3Uwaga (dotyczqca wszystkich oswiadczeri i dokumentow):

- wykonawca nie jest obowiqzany do ztozenia oswiadczeri lub dokumentow potwierdzajqcych spetnianie
warunkow udziatu w postQpowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jezeli Zamawiajqcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego Wykonawcy lub maze je uzyskac za pomocq bezptatnych
i ogolnodost^pnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017r.
poz. 570 z pozn. zm. ),

- w przypadku wskazania przez Wykonawc^ dostqpnosci oswiadczeh lub dokumentow, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostQpnych i bezptatnych baz danych,
Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc^ oswiadczenia lub
dokumenty,

- w przypadku wskazania przez WykonawcQ oswiadczeri lub dokumentow na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia lub spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogolnodostQpnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajqcy zqda od Wykonawcy
przedstawienia ttumaczenia na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawc^ i pobranych samodzielnie przez
Zamawiajqcego dokumentow,

- w przypadku wskazania przez WykonawcQ oswiadczeri lub dokumentow, ktore znajduj^ si^ w posiadaniu
Zamawiajqcego, w szczegolnosci oswiadczeri lub dokumentow w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w
post^powaniu okreslonych przez Zamawiajqcego), korzysta z posiadanych oswiadczeri lub dokumentow, o
ile sq one aktualne.

3. Wykonawcy majqcy siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 2.2 ppkt.l) - sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce,
odpowiednio ze nie otwartojego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument ten powinien bye wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiQcy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

2) Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje s\q dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1, zast^puje siq
je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgl^du na siedzib^ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert.
3) W przypadku wqtpliwosci co do tresci dokumentu zfozonego przez wykonawc^, Zamawiajqcy moze
zwrocic si^ do wtasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib^ lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb^dnych
informacji dotyczqcych tego dokumentu.
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4. Forma dokumentow i oswiadczeri.

1) Dokumenty sq sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez
Wykonawc^.

2) Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si^ o udzielenie zamowienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczq.
3) Za potwierdzenie za zgodnosc z oryginatem zamawiajqcy uwaza ztozenie na kopii dokumentu zapisu ,,za
zgodnosc z oryginatem" i czytelnego wtasnor^cznego podpisu lub podpisu wraz z pieczqtkq pozwalajqcq na
zidentyfikowanie podpisu.

4) Dokumenty sporzqdzone w j^zyku obcym, nalezy ztozyc wraz z ttumaczeniem na JQzyk polski.
5) Wykonawcy zobowiqzani sq do przedstawienia dokumentow i oswiadczeri, zawierajqcych stwierdzenia
zgodne z faktami i stanem prawnym istniejqcym w chwili ich sktadania.

6) Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcq, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit
informacj'Q wprowadzajqce w btqd Zamawiajqcego, mogqce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajqcego w postQpowaniu.

Rozdziat 7. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania
sie z wykonawcami.

1. Sktadanie oferty odbywa SJQ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z pozn. zm.), osobiscie lub za
posrednictwem postanca.

2. Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa s\q za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481
z pozn. zm.), osobiscie, za posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektronicznq
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pozn. zm.);

3. Jezeli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogq elektronicznq, kazda ze stron na zqdanie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania;

4. Oferty w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego sktada si^ pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej.

5. Osobq uprawnion^ do porozumiewania si^ z wykonawcami jest: Jan Matuszek, telefon 33/8153283.
e-mail: kierownik@sgzozjasienica.pl, fax: 33/8153283.
Kontaktowac mozna si^ od poniedziatku do piqtku w godz. 8:00 -14:00

6. Wszelkie informacje dotyczqce podj^tych przez Zamawiajqcego czynnosci jak rowniez odpowiedzi na
pytania dotyczqce tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia udzielane b?dq niezwtocznie, pod
warunkiem, ze prosba o wyjasnienie wptynie do zamawiajqcego nie pozniej niz do korica dnia, w ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Rozdziat 8. Ocena spetniania warunkow udziafu w postepowaniu

1. Zamawiajqcy na podstawie ztozonych z ofertq oswiadczeh i dokumentow moze uznac, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w post^powaniu. Ocena, ktorej poddawani sq wszyscy Wykonawcy zostanie
dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez
Zamawiajqcego i podanych w SIWZ) dotqczonych do oferty i stanowic b^dzie potwierdzenie ze wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziafu w post^powaniu.

2. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia, moze wezwac wykonawc^, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie, aktualnych na dzieri ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajqcych spetnienia warunkow udziatu w post^powaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, jezeli nie zostaty dotqczone do oferty.

3. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu post^powania o udzielenie zamowienia, Zamawiajqcy moze
8

SGZOZ/ZP.1.2018

na kazdym etapie postQpowania wezwac Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczeri
lub dokumentow potwierdzajqcych, ze nie podlegajq wykluczeniu, spetniajq warunki udziatu w
post^powaniu, a jezeli zachodzq uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sqjuz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczeri lub dokumentow.

4. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczeri lub
dokumentow potwierdzajqcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentow
niezb^dnych do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty sq niekompletne, zawierajq
bt^dy lub budzq wskazane przez Zamawiajqcego wqtpliwosci, Zamawiajqcy wzywa do ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post^powania.

5. Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa,
zamawiajqcy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post^powania.
Rpzdziat 9. Wymagania dotyczace wadium
Zamawiajqcy nic wymaga wniesienia wadium.
Rozdziat 10. Termin zwigzania ofertg

1. Wymagany termin zwiqzania ofertq wynosi zgodnie z art. 85 ustawy 30 dni od dnia sktadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajqcego moze przedtuzyc termin zwiqzania ofertq, z tym
ze zamawiajqcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwi^zania ofertq, zwrocic si^
do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszyjednak niz
60dni.

3. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwi^zania ofert
ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izb^ orzeczenia.

5. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowieh specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia zamawiajqcy maze przedtuzyc termin sktadania ofert.
Rozdziatll. Opis sposobu przygotowywania pfert

Oferta powinna bye przygotowana z uwzgl^dnieniem ponizszych zasad:
1) Kazdy oferent maze ztozyc tylko jednq ofert^,
2) Nie dopuszcza si^ sktadania ofert wariantowych,

3) Ofert^ sktada SJQ w formie pisemnej na formularzu, ktorego wzor stanowi zafqcznik nr 1 do SIWZ

4) Do oferty nalezy dotqczyc wszystkie oswiadczenia i dokumenty o ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 1.
5) Ofert^ nalezysporzqdzicwj^zyku polskim pod rygorem niewaznosci.
6) Ofert^ nalezy umiescic w zamkni^tym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (piecz^c).
Adresat: Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845
PRZETARG
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SGZOZ/ZP.1.2018
,,Dostawa aparatu USG"

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 03.01.2019r. r. godz. 9:30

9

SGZOZ/ZP.1.2018

7) w przypadku podpisywania oferty i sktadajqcych si^ na niq dokumentow i oswiadczen przez osob(^)y
niewymienion(q)e w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, nalezy do oferty dotqczyc stosowne
petnomocnictwo. Petnomocnictwo powinno bye przedstawione w formie oryginatu lub poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii przez notariusza lub osoby, ktorych uprawnienie do reprezentacji wynika z
dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji okreslonym w tym
dokumencie.

8) Dokumenty i oswiadczenia dotqczone do oferty sktada SJQ w formie oryginatow lub kserokopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawcq Petnomocnika,

9) W przypadku wystqpienia sytuacji o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamowieh
pubticznych wykonawca zobowiqzany jest sktadajqc ofert^ poinformowac czy wybor jego oferty b^dzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw^ (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc
bez kwoty podatku. Obowiqzek doliczenia podatku VAT przez zamawiajqcego do przedstawionej w ofercie
ceny znajdzie zastosowanie w szczegolnosci w przypadkach przewidzianych w art. 17 ustawy o VAT.
10) Jezeli Wykonawca zamierza do oferty zatqczyc dokumenty lub informacje stanowiqce tajemnic^
przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to zobowiqzany jest
wszystkie dane obj^te klauzula ,,tajemnica przedsi^biorstwa" umiescic w oddzielnej kopercie opisanej:
,,lnformacje stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa" oraz dotqczyc do pozostatej cz^sci oferty.
W przypadku nie zastosowania si^ do tych zaleceri, odpowiedzialnosc za ujawnienie zastrzezonych
informacji podczas procedury otwarcia ofert lub podczasjej sprawdzania ponosi wykonawca. Wykonawca
musi wykazac, ze zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsi^biorstwa. Tajemnica
przedsi^biorstwa moze miec charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicq
jest informacja, ktora nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej, w stosunku do tej informacji podj^to
niezb^dne dziatania majqce na celu zachowanie poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec swojej nazwy
(firmy) oraz adresu, informacji dotyczqcych ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
Rozdziat 12. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcja ofert

1. Oferty nalezy sktadac do dnia 03.01.2019r. do godziny 9:30 w Samodzielnym Gminnym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 pok. nr 26

2. Otwarcie ofert odb^dzie siq w dniu 03.01.2019r. o godzinie 9:35 w Samodzielnym Gminnym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 pok. nr 25
3. Wykonawcy mogq bye obecni przy otwieraniu ofert.

4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot^, jakq zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.

5. Otwierajqc oferty Zamawiajqcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty,
a takze informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji.
Rozdziat 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena ryczaftowa musi bye wyrazona w ztotych polskich (PLN), z doktadnosciq do dwoch
miejsc po przecinku. Cena musi uwzglQdniac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami realizacji

przedmiotu zamowienia. W cenie nalezy ujqc wszystkie materiaty i prace, ktore sq niezb^dne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i jego prawidtowego funkcjonowania.
2. W okresie trwania umowy zamawiajqcy nie przewiduje zmian cen podanych w ofercie.
3. Ceny w ofercie zostanq podane przez wykonawc^ w catosci w walucie polskiej.
4. Jezeli ztozono ofert^, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miafby obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajqc ofert^, informuje Zamawiajqcego, czy wybor oferty b^dzie prowadzic do
powstania u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych
10

SGZOZ/ZP.1.2018

dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty
podatku.

5. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omytki rachunkowe stosownie do
tresci art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwtocznie zawiadamiajqc o tym wykonawc^, ktorego oferta zostata
poprawiona. Zamawiajqcy odrzuci ofert^ jezeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia nie zgodzi si^ na poprawienie omytki o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
6. Rozliczenia miQdzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq bQdq dokonywane w PLN.
RozdziaiJA Qpis kryter[ow, ktorymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze ofertv, wraz z
podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy b^dzie si^ kierowat nast^pujqcymi kryteriami:
A. CENA OFERTOWA - 60 pkt.
liczonym wg wzoru:
•min

C = — x 60 pkt
Cof bad
gdzie:

Cofbad - cena ofertowa brutto badanej oferty,

Cmin - najnizsza zaproponowana cena ofertowa brutto sposrod ofert niepodlegajqcych
odrzuceniu;

B. ODPOWIEDZIALNOSC ZA JAKOSC - wydtuzenie okresu gwarancji - 40 pkt.
Kryterium to b^dzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawc^ okresu wydtuzenia
gwarancji (w miesiqcach) wformularzu oferty.

Najkrotszy okres gwarancji wskazany przez Wykonawc^ to 24 miesiqce, a najdtuzszy jaki b^dzie
uwzgl^dniany przez zamawiajqcego to 48 miesi^cy.

Zamawiajqcy w tym kryterium b^dzie przyznawat punkty wg wzoru:
Gof. bad - Gmin

G = — x 40 pkt.
max ~ Umin

gdzie:

Gofbad - okres gwarancji podany w ofercie badanej. Wykonawcy mogq podac okres gwarancji w
zakresie od min. 24 miesiQcy do max. 48 miesiQcy.

Gmin - najkrotszy okres gwarancji okreslony przez Zamawiajqcego to 24 miesiqce
Gmax - maksymalny okres gwarancji okreslony przez Zamawiajqcego to 48 miesiQcy.

Podajqc okres gwarancji 24 miesiqce Wykonawca otrzyma 0 pkt. Natomiast podajqc okres gwarancji 48
miesiqcy Wykonawca otrzyma 40 pkt. Inne okresy gwarancji podane przez Wykonawcow w zakresie od 24
do 48 miesiqcy bqdq liczone wg powyzszego wzoru z dokfadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku podania przez wykonawcq w ofercie okresu gwarancji krotszego niz 24 miesiqce oferta tego
wytonowcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku podania przez
wykonawcq w ofercie okresu gwarancji dfuzszego niz 48 miesi^cy do oceny ofert zostanie przyj^ty okres
gwarancji M/ynoszQcy 48 miesiqcy.

2. Za najkorzystniejszq ofertq zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzszq liczb^ punktow
stanowiqcych sum^ punktow przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wg. ponizszego wzoru:
P= A+B

gdzie: A- liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena.
B - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji
P- liczba punktow przyznana ofercie.

3. W sytuacji, gdy Zamawiajqcy nic b^dzie mogf dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
ze dwie lub wi^cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajqcy
sposrod tych ofert wybiera ofert^ z nizszq cenq, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
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zamawiajqcy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajqcego ofert dodatkowych.

Rozdziat 15. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajqcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na pismie o wynikach
post^powania wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty. Informacja ta zostanie umieszczona rowniez
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostQpnym w siedzibie Zamawiajqcego.
2. Z wykonawcq, ktory ztozy najkorzystniejszq ofert^ zostanie zawarta umowa w terminie nie krotszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, albo 10 dni -jezeli zostato przestane
w innysposob.

Rozdziat 16. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia przez WykonawcQ, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdziat 17. Istotne postanowienia umpwy.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy stanowiqcym zatqczniknr9do SIWZ.
2. Dopuszcza SJQ zmian^ tresci umowy w zakresie:

3. Dopuszcza si^ mozliwosc zmiany ustaleri niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
nast^pujqcym zakresie:

a. ograniczenia zakresu zamowienia obj^tego niniejszq umowq w przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania cz^sci zamowienia,

b. zmiany stawki VAT, wynikajqcej ze zmiany przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego
z zastrzezeniem, ze wartosc brutto pozostaje bez zmian,

c. gdy Zamawiajgcy stwierdzi, iz realizacja cz^sci zamowienia nie lezy w interesie publicznym.
4. Dopuszcza si^ mozliwosc zmiany ustaleri niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
w zakresie dotycz^cym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nie lezqcych po stronie Wykonawcy.
5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong inicjujqcq
zamian^ zawierajqcego: apis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian, jezeli zmiana
b^dzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

Rozdziat 18. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamowienia.

1. Zgodnie z art. 179 i 180 ustawy -Prawo zamowieri publicznych (Pzp), Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jesli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkod^
w wyniku naruszenia przez zamawiajqcego przepisow niniejszej ustawy przystuguje odwotanie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajqcego, podj^tej w postqpowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.
2. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiajqcego, ktorej zarzuca siq
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwiqzte przedstawienie zarzutow, okreslac zqdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.
3. Odwotanie wnosi SJQ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie okreslonym w art. 182 ustawy Pzp.

4. Odwotujqcy przesyta kopi^ odwotania Zamawiajqcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mogt on zapoznac siq z jego tresciq przed uptywem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom post^powania odwotawczego
przystuguje skarga do sqdu okr^gowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajqcego.
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6. W przypadku odwotania majq zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy. Z uwagi na obszernosc
tych przepisow nalezy siq z nimi zapoznac, bezposrednio analizujqc art.179 do 198 ustawy.
7. Zastosowanie majq takze przepisy wykonawcze wydane na podst. art. 198 ustawy:
* Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postQpowania
przy rozpoznawaniu odwotari (Dz. U. z 2018r., poz. 1082 z poz. zm.).
* Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci i sposobu
pobierania wpisu od odwotania oraz rodzajow kosztow w postQpowaniu odwotawczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).
Jasienica, dnia 18.12.2018 r.

Zatwierdzit:
KrEROWNIK
Samodzielnego

n(?go Zaktad

ieWZdrowotne

sieni

Matuszek

Zafaczniki:

- druk oferty (zatqcznik nr 1)
- druk oswiadczenia Wykonawcy - zatqcznik nr 2A
- druk oswiadczenia Wykonawcy - zatqcznik nr 2B)

- wymagane minimalne parametry aparatu USG -zatqcznik nr 3
- klauzula dotyczqca RODO - zatqcznik nr 4
- zobowiqzanie innych podmiotow - zatqcznik nr 5

- parametry techniczne oferowanego aparatu USG - zatqcznik nr 6
- wykaz zrealizowanych dostaw - zatqcznik nr 7
- informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej - zafcjcznik nr 8
- projekt umowy- zatqcznik nr 9
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Zafqcznik nr 1
Zamawiajqcy:

Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
tel./fax:........................../.....................
e-mail:
reprezentowany przez:

(imiQ, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA

1. Odpowiadajqc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
,,Dostawa
aparatu USG".
II'

OFERUJEMYWYKONANIEZAMOWIENIAZGODNIEZWYMOGAMIOKRESLONYMIWSPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA, ZA CEN^ RYCZAtTOWA:
nettofbez podatku VAT) .....................................PLN
podatekVATwwysokosci ...........% tj. ............................. PLN
brutto (tqcznie z podatkiem VAT) ............................................PLN

(stownie:..........................................................................................................................................)
2.

Okres gwarancji

m-cy

Okres gwarancji nie maze bye krotszy niz 24 miesiqce i nie dtuzszy niz 48 miesi^cy.
3.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6

mikro
srednim
matym
przedsi^biorstwem przedsiQbiorstwem przedsi^biorstwem
Tak/Nie
przedsi^biorcow (Dz.U.2018 poz.
Tak/Nie
Tak/Nie
marca 2018r. Prawo

646) jestem/jestesmy
Mikroprzedsi^biorstwo: przedsiQbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego roczny obrot tub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsi^biorstwo: przedsi^biorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsi^biorstwa: przedsi^biorstwa, ktore nie sq mikroprzedsi^biorstwami ani matymi przedsiQbiorstwami i ktore
zatrudniajq mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionowEUR.

a) czy Wykonawca pochodzi z innego paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej ......... (Tak/Nie)
b) czy Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie b^dqcego cztonkiem Unii Europejskiej ........... (Tak/Nie)
4. Okres zwiqzania ofertq wynosi 30 dni od daty ostatecznego terminu sktadania ofert.
5. Oswiadczamy, ze firma nasza spetnia wszystkie warunki udziatu w post^powaniu
przetargowym, okreslone w Rozdziale. 5 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz
zatqczamywszystkie wymagane dokumenty potwierdzajqce spetnienie tych warunkow.
14
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6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyc wykonanie nast^pujqcy zakres zamowienia:
a) wykonanie .................................. Firma o nazwie:................................ z siedzibq
w ........................................ Reprezentowana przez:....................................

b) wykonanie .................................. Firma o nazwie:................................ z siedzibq
w ........................................ Reprezentowana przez:....................................

7. Oswiadczam, ze spetniono wobec mnie obowiqzek informacyjny wynikajqcy z art. 13 rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych).

•/

dn.

r.

Podpis osob uprawnionych do skfadania oswiadczeh
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki/

Ta oferta zawiera nastQpujqce zatqczniki:
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Zatgcznik Nr 2A

Zamawiajqcy:

Samodzielny Gminny Zakfad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
Wykonawca:

(petno nazwa/firmo, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imi^, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wvkonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (dalejjako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
(oznaczenie zamawiajqcego), OSWJadczam, CO nast^puje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY: ••^Bi.^
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w post^powaniu okreslone przez zamawiajqcego w
Rozdziale 5 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(wskazac dokument i wtosciwq jednostk^ redakcyjnq dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w post^powaniu).

.. (miej'scowosc), dnia

.. r.

(podpis)
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INFORMACJA W ZWI^ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: ^^^^^^ w
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, okreslonych przez

zamawiajqcego w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (wskazac dokument i wfasciwq
Jednostkf redakcyjnq dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziafu w post^powaniu),

polegam na zasobach nastqpujqcego/ych podmiotu/ow:

••/

w nast^pujqcym zakresie:.................................................................................................
(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

. (miejscowosc), dnia .................... r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZ/^CE PODANYCH INFORMACJI: '^SSS^^
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w btqd przy przedstawianiu informacji.

............ (miejscowosc), dnia

r.

(podpis)
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Zatgcznik nr 2B
Zamawiajqcy:

Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
Wykonawca:
(peina nozwa/firma, adres, wzaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
reprezentowany przez:

im/e, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
(oznaczenie zamawiajqcego),

oswiadczam, co nast^puje:

OSWIADCZENIA DOTYCZ/^CE WYKONAWCY:

y":

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidziai wykluczenie wykonawcy t post^powania no podstawie ww. przepisu]

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postQpowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

...... (miejscowosc), dnia

r.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na podstawie art...........
UStawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstaw^ wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjqtem
nastqpujqce srodki naprawcze:................................................................................................................................
(miejscowosc), dnia ...,

r.

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZ/^CE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOtUJE Sl^ WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nast^pujqcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuj^ si^ w niniejszym post^powaniu, tj.:
............... (podac peinq nazwq/firm^, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/jq wykluczeniu z postQpowania o udzielenie zamowienia.
(miejscowosc), dnia

r.

(podpis)

[UWAGA:zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidziat mozliwosc, o ktorej mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEB^D^CEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOtUJE Sl^ WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nast^pujqcy/e podmiot/y, b^dqcy/e podwykonawcq/ami:
.......................................................................................... (podac pefnq nazw^/firmq, adres, a takze w zaleinosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/q wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia.
,. (miejscowosc), dnia ..

.. r.

(podpis)

O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w btqd przy przedstawianiu informacji.

. (miejscowosc), d n I a

r.

(podpis)
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ZatQcznik nr 3

Zamawiajqcy:

Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

,Dostawa aparatu USG "
//

//

(nazwa zamowienia publicznego)

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU USG
L.p.

Parametr

Wartosc wymagana

Wartosc
oferowana

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
1.
1.
2.

Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2018

3.
Tak

Gwarancja

Min. 24 miesiqce

3.

Aparat wykonany w technologii calkowicie

2.

cyfrowej

4. | Ilosc niezaleznych kanalow procesowych

4.

Tak

Powyzej 60 000

Zakres cz^stotliwosci pracy potwierdzony
5. zakresem cz?stotliwosci sond mozliwych do
Min. 1,5-16 MHz
pod^czenia do aparatu
Niezalezne rownowazne gniazda glowic
6.
Min.4
obrazowych przelqczane elektroniczne
7. Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyswietlany na
ekranie

Min. 240 dB

Dotykowy wyswietlacz LED do sterowania
8. wybranymi funkcjami aparatu o przek^tnej min.
12cali

Monitor LCD bez przeplotu o przek^tnej min.
21 call, rozdzielczosci min. 1920 x 1080
9.
pikseli, z regulacjq polozenia (obrot,
pochylenie, wysokosc) niezaleznie od pulpitu.
Regulowana wysokosc i obrot panelu
10.
sterowama

Mozliwosc wyboru wersji oprogramowania w
j^zyku polskim
Archiwizacja obrazow na dysku twardym
wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD
12.
w formatach kompatybilnych z systemem

11.

Windows oraz na pami^ciach USB w formatach
kompatybilnych z systemem Windows
13.
Pojemnosc dysku twardego
14. | Min. 5 portow USB w tym 2 z przodu aparatu
15. Zapis obrazow i p?tli w formacie raw data na
dysku twardym aparatu
16. Mozliwosc tworzenia wlasnych ustawien (tzw.
presetow)
Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych
17.

obrazow /tzw. cine loop prezentacji B oraz

kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Min. 1 TB
Tak

Tak
Min. 70

Tak

spektralnego
18.

Ilosc klatek pami?ci CINE

Min. 15 000
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19.

Mozliwosc regulacji podstawowych
parametrow na zatrzymanym obrazie. Min.:
TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby
dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy
szarosci, mapy koloru, linia bazowa,
odwrocenie spektrum i koloru (invert) i inne

20.

Bialo-czarna drukarka termiczna

Tak

(wymienic)
Tak

TRYBY OBRAZOWANIA
1.
1.

2.

Tryb 2D (B-Mode)

2. [ Zakres ustawienia gl'?bokosci penetracji
Zakres bezstratnego powi^kszania obrazu
3. rzeczywistego i zamrozonego (tzw. zoom) a
takze obrazu z pami^ci CINE
Mozliwosc
powi^kszenia obrazu
4.
diagnostycznego na petny ekran
5.
6.

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich
oferowanych glowicach z wykorzystaniem
przesuni^cia lub inwersji faz
Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych
gl?bokosciach (TGC)

7. ] Strefowe pionowe wzmocmenie obrazu (LGC)
8.
9.
10.

Mozliwosc doboru pr^dkosci akustycznej
wedtug charakterystyki tkanek, min.: tluszcz,
mi^snie, plyn
Rotacja obrazu co 90 stopni (0,90,180,270
stopni)
Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek
oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia

3.
Tak

4.

Min. 2 - 40 cm
Min. lOx

Tak
Tak
Min. 8 stref
Min. 6 stref

Tak
Tak
Tak

kraw?dzi

Przestrzenne skladanie obrazow (obrazowanie
11. wielokierunkowe pod kilkoma kqtami w czasie
rzeczywistym)
Maksymalna ilosc k^tow obrazowania
12.
wielokierunkowego
13.

Pr^dkosc odswiezania w trybie 2D

14.

Tryb M

15. | Wybor pr?dkosci przesuwu zapisu trybu M
16. | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego
17.

Mozliwosc wyboru formatu wyswietlania
(stosunek wielkosci obrazu 2D do M)
bezposrednio z pulpitu aparatu lub ekranu
dotykowego

18. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
19.

Maksymalna mierzona pr^dkosc przeplywu

Tak
Min.9

Powyzej 1300
obr./sek.

Tak
Min.5
Tak
Tak
Tak
Min. 9 m/s

przy k^cie korekcji 0°
20. | Regulacja wielkosci bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 30 mm
21
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21.

K^t korekcji bramki dopplerowskiej

22.

Szybka zmiana k^ta w pozycjach -60/0/60

stopni za pomoc^jednego przycisku

Min. 0 do +/-89
stopni
Tak

Mozliwosc wyboru formatu wyswietlania
23. (stosunek wielkosci obrazu 2D do spektrum
Dopplera PW) bezposrednio z pulpitu aparatu
lub ekranu dotykowego

Tak

24.

Tryb Doppler Kolorowy (CD)

Tak

Maksymalna pr?dkosc odswiezania obrazu dla
Dopplera kolorowgo
Regulacja uchylnosci pola Dopplera
Kolorowego na oferowanych glowicach
liniowych
Tryb angiologiczny /Power Doppler/
Tryb Power Doppler kierunkowy
Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o
wysokiej rozdzielczosci i czulosci do
doktadnego obrazowania przeplywow
szczegolnie w malych naczyniach

Powyzej 500

25.

26.
27.
28.
29.

30.
Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/
31.
Tryb Triplex /2D+PWD+CD/
32. Automatyczna optymalizacja obrazu za pomoc^

jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera
kolorowego i Dopplera spektralnego.
Automatyczne ustawienie pola Dopplera

obr./sek.

Min. +/-30 stopni
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

kolorowego w naczyniu.
33.

Automatyczne dopasowanie i pod^zanie pola
Dopplera kolorowego i bramki Dopplera
spektralnego PW za badanym naczyniem w
badaniach naczyniowych

Tak

GLOWICE
1.
1.

2.

3.

4.

Gtowica convex wykonana w technologii
single crystal lub podobnej poprawiajqcej

jakosc obrazowania, wielocz^stotliwosciowa,
szerokopasmowa do badan j. brzusznej,
ginekologiczno-potozniczych, echa plodu i
innych.

Tak

1. [ Zakres cz^stotliwosci pracy przetwornika Min. 1,5-5,0 MHz
3.

Centralne cz^stotliwosci pracy do wyboru dla
B-mode

4.

Cz^stotliwosci nadawcze pracy do wybom dla
obrazowania harmonicznego

5.

Cz?stotliwosci pracy do wyboru dla trybu
Doppler

6.
7.

Ilosc elementow

K4t pola obrazowego glowicy

Min.3

Min.4
Min.3
Min. 192
Min. 60 stopni

8. | Rozszerzony k^t pola obrazowego gtowicy | Min. 80 stopni
22
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9.
10.

Gt^bokosc obrazowania

Gtowica liniowa wielocz^stotliwosciowa,
szerokopasmowa do badari naczyniowych
malych oraz powierzchownie polozonych

Min. 40 cm

Tak

narz^dow.

11. I Zakres cz^stotliwosci pracy przetwornika
12.

Centralne cz^stotliwosci pracy do wyboru dla
B-mode

13.
14.
15.
16.
17.
1.

Cz^stotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla
obrazowania harmonicznego
Cz^stotliwosci pracy do wyboru dla trybu
Doppler
Dlugosc pola obrazowego
Ilosc elementow

Min. 3-13 MHz

Min.3
Min.3
Min.3

Ponizej 40 mm
Min. 192
Tak

Obrazowanie trapezowe
OPROGRAMOWANIEPOMIAROWO-OBLICZENIOWE
2.

Pakiet obliczen automatycznych dla Dopplera automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem
1. podstawowych parametrow przeplywu (min.
PS, ED, PI, RI, HR i inne z mozliwosci^ ich
konfigurowania) zarowno na obrazie
rzeczywistym, jak i na obrazie zamrozonym

3.

4.

Tak

Oprogramowanie aparatu /programy
2. obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia,
poloznictwo, kardiologia, naczynia, male i
powierzchowne narz^dy, urologia i inne
3.
Raporty z kazdego rodzaju badan
4. | Mozliwosc dol^czania zdj^c do raportu

Tak
Tak
Tak

OPCJE ROZBUDOWY (dost^pne na dzien skladania ofert)
1.
1.

2.

Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z
glowic wolumetrycznych (obj?tosciowych)
convex i endovaginalnej z maksymaln^
pr^dkosciq obrazowania powyzej 50

3.

4.

Tak

obj?tosci/sek.
2.

Glowice obj^tosciowe pracuj^ce w trybie 4D:
convex i endovaginalna

3.

Obrazowanie obj^tosciowe serca plodu tzw.
STIC

Tak
Tak

4.

Obrazowanie tzw. tomograficzne wyswietlanie kilku warstw danej obj?tosci
jednoczesnie na ekranie
5.
Automatyczna detekcja przekrojow oraz
automatyczny pomiar dla centralnego uktadu
nerwowego ptodu realizowane z uzyskanej obj^tosci

Tak

Tak

3D gtowy plodu.
6.

Automatyczny pomiar p^cherzykow wjajniku z
oznaczeniem poszczegolnych p$cherzyk6w na

Tak

obrazie 3D.
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7.

8.

Automatyczny pomiar podstawowych
parametrow biometrii plodu (min. BPD, HC,
AC i FL)
Automatyczny pomiar NT

9. | Automatyczny pomiar obj^tosci w trybie 3D
10.
11.

Obrazowanie panoramiczne
Obrazowanie panoramiczne przeptywow w

Color lub Power Dopplerze
12.
13.

Automatyczny pomiar IMT
Obrazowanie z uzyciem ultrasonograficznego
srodka kontrastuj^cego w tym z niskim

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

indeksem mechanicznym
14.

Tryb spektralny Doppler Ci^gty (CWD)
sterowany pod kontrol^ obrazu 2D
15. Maksymalna mierzona pr^dkosc przeptywu w

trybie CWD przy k^cie korekcji 0°
16.

Modut EKG wbudowany w aparat

17. | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy
Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorow
(linii prostych) jednoczesnie
19. | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF

18.

20.

Analiza kurczliwosci mi^snia sercowego Strain
i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera

Tak

Min. 20 m/s
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

tkankowego
21. Analiza kurczliwosci mi^snia sercowego Strain

i Strain Rate realizowana w oparciu o metod?
sledzenia tkanki w trybie 2D (bez uzycia

Tak

Dopplera tkankowego)
22.

Obrazowanie sztywnosci tkanek - elastografia
typu strain z mozliwosci^ obrazowania na
dwoch potobrazach obrazu 2D i 2D z
elastogramem na zywo oraz mozliwosciq
pomiarow strain ratio
23. Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej
dzi?ki wykorzystaniu fall ultradzwi^kowej wyslanej
z gtowicy). Wynik uzyskanyjako obraz elastogramu
w mapach koloru oraz w wartosciach liczbowych.
Analiza wykonanego badania elastograficznego -

Tak

Tak

jednostka miary kPa
24.
25.

Mozliwosc bezprzewodowego polqczenia z
sieciq - Wi-Fi
Pot^czenie z sieci^ szpitaln^ w standardzie
DICOM min. Print, Store, Storage
Commitment, Media Exchange, Worklist,

Tak

Tak

MPPS, Query/Retrieve
26.

Glowice convex, endokawitarne, liniowe i

sektorowe (phased array) inne niz oferowane

Tak

INNE
1.

Instrukcja obslugi wj^zyku polskim (dostawa z
aparatem)

Tak
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2. Szkolenia z obslugi aparatu: minimum 2 (w

dwoch roznych terminach) dla 4 osob

Tak

3.

Certyfikat lub inny dokument dopuszczaj^cy
aparat do uzytkowania na terenie Polski i UE
wymagany obowiqzuj^cymi przepisami prawa,
jak: certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci, wpis
do rejestru wyrobow medycznych - zgodnie z
Ustaw^ z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z
pozniejszymi zmianami/
4. Dostawca i serwis musz^ posiadac autoryzacj^
producenta
5. Czas reakcji serwisu - 48 godz. w dni robocze
(od poniedzia&u do piqtku z wyt^czeniem dni
ustawowo wolnych od pracy)
6. Czas naprawy - 3 dni robocze a w przypadku
koniecznosci sprowadzenia cz?sci zamiennych z
zagranicy 10 dni roboczych (od poniedzialku do
pi^tku z wyt^czeniem dni ustawowo wolnych
od pracy)
7. | Przegl^dy w okresie gwarancji - min. 1 na rok
8. Okres zagwarantowania dost^pnosci cz^sci
zamiennych - min. 10 lat

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
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Zatqcznik nr 4

Zamawiajqcy: Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

,Dostawa aparatu USG "

//

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiqzku prawnego
ciqzqcego na administratorze

TOZSAMO$(;
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

W swietle obowiqzujqcych przepisow Kierownik Samodzielnego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
jestadministratorem Pani/Pana danych osobowych.
Dane kontaktowe administratora:

Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/8153283 e-mail: kierownik@sgzozjasienica.plsekretariat@iasienica.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kierownik Samodzielnego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Jasienicy: 43-385 Jasienica 845 tel: 33/8153283, e-mail: : iod@sgzozjasienica.Dl Z inspektorem ochrony danych
mozna si^ kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I

PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwicjzanym z
post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr SGZOZ/ZP.1.2018 ,,Dostawa aparatu USG"
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 Pzp;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^dg osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie dokumentacja
post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.), dalej ,,ustawa Pip";

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoriczenia postqpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

INFORMACJE 0
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEMOWANIU
DECYZJI

stosowanie do art. 22 RODO;

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^dq podejmowane w sposob zautomatyzowany,

PRAWA PODMIOT6W

• posiada Pani/Pan:

DANYCH

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
NIE PRZYStUGUJE
PRAWO DO:

Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzQdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uznajq Paristwo, ze przetwarzanie Paristwa danych narusza przepisy RODO.
• nic przystuguje Pani/Panu:

- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq
prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
INFORMACJAO

DOWOLNO^CI LUB
OBOWIAZKU PODANIA
DANYCH

obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udziatem w post^powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajcj z ustawy Pzp;

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowac zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani
zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mow naruszac integralnosci protokofu orazjego zafqcznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawne] Sub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej tub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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Wzor zobowiqzania podmiotu trzeciego

Zatqcznik Nr 5

ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbqdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia na:
,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

Ja(/My) nizej podpisany(/ni)............................................................. b^dqc upowaznionymf/mi) do
(imi^ i nazwisko sktadajqcego oswiadczenie)

reprezentowania:
(nazwa i adres podmiotu oddajqcego do dyspozycji zasoby)

oswiadcza m(/y),

ze stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych, oddam/my Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajqcego ofert?)

do dyspozycji niezb^dne zasoby ...........................................................................................
(zakres udostQpnianych zasobow)

na potrzeby wykonania zamowienia pn.

,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

przez okres realizacji zamowienia iwcelujego nalezytego wykonania.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunkow dotyczqcych: wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zobowiqzuje s\q do realizacji dostaw w zakresie
udost^pnionych przeze mnie zasobow.

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)
(pieczy i podpis osoby uprawnionej do skiodania oswiadczen woli
w imieniu podmiotu oddajqcego do dyspozycji zasoby
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Zafqcznik nr 6

Zamawiajqcy:

Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

Wykonawca:
(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
fimis, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO APARATU USG
L.p.

Parametr

Wartosc wymagana

Wartosc
oferowana

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
1.
21.
22.

2.

Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
Gwarancja
Aparat
wykonany
w technologii catkowicie
23.
cyfrowej
24. | Ilosc niezaleznych kanalow procesowych
Zakres cz^stotliwosci pracy potwierdzony
25. zakresem cz?stotliwosci sond mozliwych do

3.
Tak

4.

Min. 24 miesi^ce
Tak

Powyzej 60 000
Min. 1,5-16 MHz

podtqczenia do aparatu_
Niezalezne rownowazne gniazda glowic
26.
obrazowych przel^czane elektroniczne
27. Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyswietlany na

Min. 240 dB

Dotykowy wyswietlacz LED do sterowania
28. wybranymi funkcjami aparatu o przekqtnej min.

Tak

ekranie

Min.4

12 cali

Monitor LCD bez przeplotu o przek^tnej min.
29.

21 cali, rozdzielczosci min. 1920 x 1080
pikseli, z regulacjq.potozenia (obrot,

Tak

pochylenie, wysokosc) niezaleznie od pulpitu.
30.

Regulowana wysokosc i obrot panelu

31.

Mozliwosc wyboru wersji oprogramowania w

sterowania

j^zyku polskim
Archiwizacja obrazow na dysku twardym
wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD
32.
w formatach kompatybilnych z systemem
Windows oraz na pami?ciach USB w formatach
kompatybilnych z systemem Windows
33.

Pojemnosc dysku twardego

34. | Min. 5 portow USB w tym 2 z przodu aparatu
Zapis obrazow i p?tli w formacie raw data na
dysku twardym aparatu
36. Mozliwosc tworzenia wlasnych ustawien (tzw.
presetow)
Nagrywanie
i
odtwarzanie
dynamicznych
37.
obrazow /tzw. cine loop prezentacji B oraz
35.

Tak
Tak

Tak

Min. 1 TB
Tak
Tak

Min. 70
Tak
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kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera
spektralnego
38.

Min. 15 000

39.

Ilosc klatek pami^ci CINE
Mozliwosc regulacji podstawowych
parametrow na zatrzymanym obrazie. Min.:
TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby
dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy
szarosci, mapy koloru, linia bazowa,
odwrocenie spektrum i koloru (invert) i inne
(wymienic)

40.

Bialo-czarna drukarka termiczna

Tak

1.

2.

34.

Tryb 2D (B-Mode)

Tak

TRYBY OBRAZOWANIA

3 5. | Zakres ustawienia gt^bokosci penetracji

38.

Zakres bezstratnego powi^kszania obrazu
rzeczywistego i zamrozonego (tzw. zoom) a
takze obrazu z pami?ci CINE
Mozliwosc powi?kszenia obrazu
diagnostycznego na pelny ekran
Obrazowanie harmoniczne na wszystkich
oferowanych glowicach z wykorzystaniem

39.

przesuni^cia lub inwersji faz
Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych

36.

37.

g^bokosciach (TGC)

40. [ Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC)
41.
42.
43.

Mozliwosc doboru pr^dkosci akustycznej
wedlug charakterystyki tkanek, min.: tfuszcz,
mi?snie, ptyn
Rotacja obrazu co 90 stopni (0,90,180,270
stopni)
Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek
oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia

3.
Tak

4.

Min. 2 - 40 cm

Min. 1 Ox

Tak
Tak
Min. 8 stref
Min. 6 stref

Tak
Tak

Tak

kraw?dzi

Przestrzenne skladanie obrazow (obrazowanie
44. wielokierunkowe pod kilkoma kqtami w czasie
45.

rzeczywistym)
Maksymalna ilosc kqtow obrazowania
wielokierunkowego

46.

Pr^dkosc odswiezania w trybie 2D

47.

TrybM

48. | Wybor pr?dkosci przesuwu zapisu trybu M
49. | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego
50.

Mozliwosc wyboru formatu wyswietlania
(stosunek wielkosci obrazu 2D do M)
bezposrednio z pulpitu aparatu lub ekranu

Tak

Min.9

Powyzej 1300
obr./sek.

Tak
Min.5
Tak
Tak

dotykowego

51. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
52.

Maksymalna mierzona pr?dkosc przeplywu
przy kqcie korekcji 0°

Tak
Min. 9 m/s

53. | Regulacja wielkosci bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 30 mm
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54.

K^t korekcji bramki dopplerowskiej

Szybka zmiana k^ta w pozycjach -60/0/60
stopni za pomoc^jednego przycisku
Mozliwosc wyboru formatu wyswietlania
(stosunek wielkosci obrazu 2D do spektrum
56.
Dopplera PW) bezposrednio z pulpitu aparatu
55.

Min. 0 do +/-89
stopni
Tak

Tak

lub ekranu dotykowego
57.

Tryb Doppler Kolorowy (CD)
Maksymalna
pr?dkosc odswiezania obrazu dla
58.
Dopplera kolorowgo
Regulacja uchylnosci pola Dopplera
59.
Kolorowego na oferowanych glowicach

Tak

Powyzej 500
obr./sek.

Min. +/-30 stopni

liniowych

60.
61.
62.

Tryb angiologiczny /Power Doppler/
Tryb Power Doppler kierunkowy

Tak
Tak

Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o
wysokiej rozdzielczosci i czulosci do
doktadnego obrazowania przeplywow
szczegolnie w malych naczyniach

Tak

63.
Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/
64.
Tryb Triplex /2D+PWD+CD/
65. Automatyczna optymalizacja obrazu za pomoc^

jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera
kolorowego i Dopplera spektralnego.
Automatyczne ustawienie pola Dopplera
kolorowego w naczyniu.
66. Automatyczne dopasowanie i podqzanie pola
Dopplera kolorowego i bramki Dopplera
spektralnego PW za badanym naczyniem w
badaniach naczyniowych

Tak
Tak

Tak

Tak

GLOWICE
1.
18.

2.

3.

Glowica convex wykonana w technologii
single crystal lub podobnej poprawiajqcej
jakosc obrazowania, wielocz^stotliwosciowa,
szerokopasmowa do badan j. brzusznej,
ginekologiczno-polozniczych, echa ptodu i
innych.

Tak

19. | Zakres cz?stotliwosci pracy przetwornika
20.

Centralne cz^stotliwosci pracy do wyboru dla
B-mode

21.

Cz^stotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla
obrazowania harmonicznego

22.

Cz^stotliwosci pracy do wyboru dla trybu
Doppler

23.
24.

Ilosc elementow

27.

Glowica liniowa wielocz^stotliwosciowa,

K^t pola obrazowego glowicy
25. | Rozszerzony kqt pola obrazowego glowicy
26.
Gl^bokosc obrazowania

szerokopasmowa do badan naczyniowych i

4.

Min. 1,5-5,0 MHz
Min.3

Min.4
Min.3
Min. 192
Min. 60 stopni
Min. 80 stopni
Min. 40 cm

Tak
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malych oraz powierzchownie polozonych
narz^dow.

28. | Zakres cz^stotliwosci pracy przetwornika
29.

Centralne cz^stotliwosci pracy do wyboru dla
B-mode

30.

31.
32.
33.
34.

Cz^stotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla
obrazowania harmonicznego
Cz^stotliwosci pracy do wyboru dla trybu
Doppler
Dlugosc pola obrazowego
Ilosc elementow

Obrazowanie trapezowe

Min. 3-13 MHz
Min.3
Min.3

Min.3
Ponizej 40 mm
Min. 192
Tak

OPROGRAMOWANIEPOMIAROWO-OBLICZENIOWE
1.

2.

Pakiet obliczen automatycznych dla Dopplera automatyczny obrys spektmm wraz z podaniem
5. podstawowych parametrow przeptywu (min.
PS, ED, PI, RI, HR i inne z mozliwoscic^ ich
konfigurowania) zarowno na obrazie

3.

4.

Tak

rzeczywistym, jak i na obrazie zamrozonym
Oprogramowanie aparatu /programy
obliczeniowe
i raporty/: j.brzuszna, ginekologia,
6.
poloznictwo, kardiologia, naczynia, mate i
powierzchowne narz^dy, urologia i inne
7.
Raporty z kazdego rodzaju badan
8.

Mozliwosc dol^czania zdj?c do raportu

Tak
Tak
Tak

OPCJE ROZBUDOWY (dost^pne na dzien skladania ofert)
1.
2.
27. Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z

28.

glowic wolumetrycznych (obj^tosciowych)
convex i endovaginalnej z maksymaln^
pr^dkosci^ obrazowania powyzej 50
obj^tosci/sek.
Glowice obj^tosciowe pracuj^ce w trybie 4D:
convex i endovaginalna

29.

Obrazowanie obj?tosciowe serca plodu tzw.
STIC

30.

31.

Obrazowanie tzw. tomograficzne wyswietlanie kilku warstw danej obj^tosci

4.

Tak

Tak
Tak

Tak

jednoczesnie na ekranie
Automatyczna detekcja przekrojow oraz

automatyczny pomiar dla centralnego ukladu
nerwowego ptodu realizowane z uzyskanej obj?tosci
32.

3.

3D gtowyptodu.
Automatyczny pomiar p^cherzykow wjajniku z
oznaczeniem poszczegolnych p^cherzykow na

Tak

Tak

obrazie 3D.

33.

Automatyczny pomiar podstawowych

parametrow biometrii plodu (min. BPD, HC,

Tak

AC i FL)
34.

Automatyczny pomiar NT

35. I Automatyczny pomiar obj?tosci w trybie 3D

Tak
Tak
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36.
37.

Obrazowanie panoramiczne
Obrazowanie panoramiczne przeptywow w
Color lub Power Dopplerze

38.
39.

Automatyczny pomiar IMT
Obrazowanie z uzyciem ultrasonograficznego
srodka kontrastuj^cego w tym z niskim
indeksem mechanicznym
40.
Tryb spektralny Doppler Ci^gty (CWD)
sterowany pod kontrolq obrazu 2D
41. Maksymalna mierzona pr^dkosc przeplywu w
trybie CWD przy k^cie korekcji 0°
42.
Modut EKG wbudowany w aparat
43. | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy
44. Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorow
(linii prostych)jednoczesnie

45. [ Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Min. 20 m/s
Tak
Tak

Tak
Tak

46. Analiza kurczliwosci mi?snia sercowego Strain

i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera

Tak

tkankowego
47. Analiza kurczliwosci mi^snia sercowego Strain

i Strain Rate realizowana w oparciu o metod^
sledzenia tkanki w trybie 2D (bez uzycia
48.

Dopplera tkankowego)
Obrazowanie sztywnosci tkanek - elastografia
typu strain z mozliwosci^ obrazowania na
dwoch polobrazach obrazu 2D i 2D z
elastogramem na zywo oraz mozliwosciq

Tak

Tak

pomiarow strain ratio
49. Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej

dzi?ki wykorzystaniu fali ultradzwi?kowej wys^anej
z gtowicy). Wynik uzyskanyjako obraz elastogramu
w mapach koloru oraz w wartosciach liczbowych.
Anal iza wykonanego badania elastograficznego jednostka miary kPa
50.

Mozliwosc bezprzewodowego pol^czenia z
sieciq - Wi-Fi

51.

Pol^czenie z sieci^ szpitaln^ w standardzie

52.

DICOM min. Print, Store, Storage
Commitment, Media Exchange, Worklist,
MPPS, Query/Retrieve
Glowice convex, endokawitarne, liniowe i

sektorowe (phased array) inne niz oferowane
INNE
9. Instrukcja obstugi wj^zyku polskim (dostawa z
aparatem)
10. Szkolenia z obslugi aparatu: minimum 2 (w

dwoch roznych terminach) dla 4 osob
11. Certyfikat lub inny dokument dopuszczaj^cy
aparat do uzytkowania na terenie Polski i UE
wymagany obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
jak: certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci, wpis
do rejestru wyrobow medycznych - zgodnie z

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
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Ustaw^ z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z
pozniejszymi zmianami/
12. Dostawca i serwis musz^ posiadac autoryzacj?

Tak

producenta
13.

Czas reakcji serwisu - 48 godz. w dni robocze
(od poniedziatku do piqtku z wyl^czeniem dni
ustawowo wolnych od pracy)
14. Czas naprawy - 3 dni robocze a w przypadku
koniecznosci sprowadzenia cz^sci zamiennych z
zagranicy 10 dni roboczych (od poniedzialku do
pi^tku z wyt^czeniem dni ustawowo wolnych

Tak

Tak

od pracy)

15. | Przeglq.dy w okresie gwarancji - min. 1 na rok
16. Okres zagwarantowania dost^pnosci cz^sci

zamiennych - min. 10 lat
•/

dn.

Tak
Tak

r.

Podpis osob uprawnionych do skfadania oswiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki/
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Zatqcznik nr 7

Wykaz zrealizowanych robot
,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy - to w tym okresie nalezycie wykonafem, nizej wymienione dostawy :
Zamawiajqcy

Lp.

Nazwa zadania
Nazwa

Adres

Wartosc
zamowienia
wzt.

Termin

Miejsce realizacji

wykonania

zamowienia

zamowienia

1.

2.

3.
Oswiadczam/my* ze:

poz...........................wykazu stanowi doswiadczenie Wykonawcy skfadajqcego ofertq,
poz...........................wykazu jest doswiadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot, no potwierdzenie czego zafqczam
pisemne zobowiqzanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji swoich zasobow.

Wykonawca dotqcza dowody potwierdzajqce, ze ww. dostawy zostaty wykonane nalezycie, np., referencje bqdz inne
dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byty wykonywane.

•/

dn.

r.

Podpis osob uprawnionych do skfadania
oswiadczen woli
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY 0 PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITAtOWEJ ZGODNIEZART. 24 ust. 11 ustawy Pzp

Zafqcznik Nr 8

Zamawiajqcy:

Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDGj
reprezentowanv przez:

(imif, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE

skfadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych

DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAtOWEJ
Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na:
,,Dostawa aparatu USG "
(nazwa zamowienia publicznego)

oswiadczam, co nastQpuje:

po zapoznaniu si^ z informacjq z otwarcia ofert zamieszczonq przez Zamawiajqcego na stronie

internetowej oswiadczam, ze naleZQ / nic nalezQ* do tej samej grupy kapitatowej o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w sktad ktorej wchodzi/q Wykonawca/y, ktory/rzy ztozyt/li
ofertQ tj.:

I....................................................................
2....................................................................
3....................................................................
(wpisac wykonawcow nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej, ktorzy zfozyli oferty)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznosciq, przedstawiam nastQpujgce informacje
i dowody, ze powiqzania z ww. podmiotami nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w niniejszym
post^powaniu: ....................................................................................................................................................
............ (miejscowosc), dnia ....

.......... r.

Podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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