Warszawa: Dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema
głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w
zakresie obsługi
Numer ogłoszenia: 327423 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze , ul.
Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525, faks 0 22 58 56 565.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z
dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ultrasonografu
wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie
obsługi.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest do
wniesienia wadium, w wysokości - 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100), przed upływem

terminu składania ofert, tj. do godz. 10:00 w dniu 01.12.2008 r. 2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym na rachunek - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr: 10 1010 1010 0092 6313 9130 0000, b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Dowód
wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. 3) Oferty niezabezpieczone wadium nie będą podlegały
rozpatrzeniu. Wykonawcy, którzy złoŜą ofertę niezabezpieczoną wadium podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, jeŜeli: a) upłynął termin związania
ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy, c) zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoŜył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z
przyczyn nieleŜących po jego stronie. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe
z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie warunków oceniane
będzie spełnia - nie spełnia..

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania wymagań, o
których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp; b) oświadczenie
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp; c) aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Na potwierdzenie, Ŝe oferowana
dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego wykonawca przedstawi folder, katalog lub
inny dokument zawierający fotografię i opis oferowanego urządzenia..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•

1 - Cena - 80

•

2 - Parametry techniczne - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.abw.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Biura Administracyjno -Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul.
Samochodowa 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura
Administracyjno -Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 16/IX/2008
1. Nazwa i adres zamawiającego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
adres do korespondencji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02–652 Warszawa
tel.: 022 58 56 525 faks: 022 58 56 565
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami
wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.
2) Oznaczenie wg CPV: 33112200-0 – aparaty ultrasonograficzne.
3) Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2008). Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
4) Gwarancja na oferowane urządzenie: min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru.
5) Miejsce dostawy: obiekt zamawiającego na terenie Warszawy.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz
informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.
1) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2008 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;

1

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Dodatkowe wymagania zamawiającego:
Na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego
wykonawca przedstawi folder, katalog lub inny dokument zawierający fotografię i opis oferowanego
urządzenia.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Numer faksu zamawiającego: 022 58 56 565.
10. Wymagania dotyczące wadium:
1) Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium,
w wysokości – 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100), przed upływem
terminu składania ofert, tj. do godz. 1000 w dniu 01.12.2008 r.
2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym na rachunek - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro
Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr: 10 1010 1010 0092 6313 9130 0000,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty.
3) Oferty niezabezpieczone wadium nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wykonawcy, którzy złoŜą
ofertę niezabezpieczoną wadium podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
4) Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, jeŜeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego
wykonania umowy,
c) zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to
z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie wykonawcy.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami.
Jarosław Talarowski

nr tel. 022 58 56 563

12. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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13. Opis sposobu przygotowania oferty.
1)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2) KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
3) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - załącznika nr 1 do niniejszej
specyfikacji.
4) Wykonawca przedstawi zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz zestawienie
parametrów ocenianych, stanowiących potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
zamawiającego, zgodnie z załącznikami 3 oraz 3A do niniejszej specyfikacji.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e)
do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym firmy (wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy (wymagane
jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, w oryginale)
6) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach
7 i 8 s.i.w.z.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być
one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty
w sposób trwały.
9) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na dostawę ultrasonografu wielozadaniowego –
nr sprawy 16/IX/2008” oraz ,,Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
(W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia np.: omyłkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
11) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
2) Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2008 r. o godz. 1000.
3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
4) Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
5) Oferty zostaną otwarte w dniu 01.12.2008 r. o godz. 1015 w Wydziale Zamówień Publicznych
BAG ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem toŜsamości.
15. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia formularz oferty.
2) Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia (m.in. wartość oferowanego towaru, podatek VAT, koszt transportu do obiektu
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zamawiającego na terenie Warszawy, koszty dostawy, instalacji wraz z uruchomieniem oraz
przeszkoleniem personelu zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu).
3) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z poniŜszymi kryteriami.
2) Kryterium oceny ofert są:
a) cena oferty (80 %)
 liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

Cmin
× 100 × 80%
Cbad

gdzie:
C - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin - najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad - cena oferty badanej nieodrzuconej.
b) parametry techniczne (20 %)
 liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium parametry techniczne zostanie wyliczona
wg wzoru:

P=

Pp
× 100 × 20%
Pmax .

gdzie:
P - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium parametry techniczne,
Pp - liczba punktów przyznanych,
Pmax. - maksymalna liczba punktów.
Liczbę punktów moŜliwych do uzyskania w kryterium „parametry techniczne” oraz sposób
przyznawania punktów przedstawia załącznika nr 3A do niniejszej specyfikacji.
3) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów.
17. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym.
3) 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.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.
19. Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcom.
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20. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

załącznik nr 1 - formularz oferty,
załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 a i b,
załącznik nr 3 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych,
załącznik nr 3A - zestawienie parametrów ocenianych,
załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy.
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Załącznik nr 1 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 16/IX/2008

________________ dnia _____________

FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu ______________________________________________________________________
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa
ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz
przeszkoleniem w zakresie obsługi, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniŜszymi cenami:

Wartość oferty:
__________________zł netto
Kwota podatku VAT __________________zł
Cena oferty*;
__________________ zł brutto
* cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (m.in. wartość oferowanego
towaru, podatek VAT, koszt transportu do obiektu zamawiającego na terenie Warszawy, koszty dostawy,
instalacji wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego w zakresie prawidłowej
obsługi sprzętu).
Gwarancja na oferowane wyposaŜenie będzie wynosiła: ______ m-ce(y) od daty protokolarnego odbioru.

1. Niniejszym oświadczamy, Ŝe:
 zapoznaliśmy się z specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeŜeń,
 akceptujemy termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2008 r.,
 akceptujemy warunki płatności: na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury
VAT w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru,
 uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentacji warunków
wykonania zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert,
 zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
2. Oferta wraz z załącznikami zawiera _____ stron ponumerowanych w kolejności.
3. Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są: __________________________________________

__________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:
- dowód wniesienia wadium,
- zestawienie wymaganych parametrów technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.,
- zestawienie parametrów ocenianych zgodnie z załącznikiem nr 3A do s.i.w.z.,
- dokumenty, o których mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 s.i.w.z.
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Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 16/IX/2008

___________________ dnia _____________ .2008 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIA DC ZE NIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który mówi, Ŝe z postępowania
wyklucza się:
 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które 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 takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
 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 takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłuŜenie okresu związania ofertą.

__________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 16/IX/2008

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ULTRASONOGRAFU WIELOZADANIOWEGO Z 2 GŁOWICAMI
Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………..
Producent: ………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………….
Rok produkcji: 2008 r.
Lp.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Parametry
wymagane

Nazwa parametru

PARAMETRY OGÓLNE
Cyfrowe z poczwórnym składaniem
przetwarzanie wiązki ultradźwiękowej
Częstotliwości pracy aparatu min.1 ÷ 16
MHz
Ilość kanałów przetwarzania min.12000
Zakres głębokości penetracji min. 2 - 27 cm
Dynamika wzmocnienia min. 185 dB
Ilość czynnych obrazowych gniazd głowic
min. 3
Ilość gniazd głowic tzw. portowych min. 2

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

TRYBY PRACY
B-mode, B/B

Tak

M-mode, B /M

Tak

HI - Obrazowanie Harmoniczne

Tak

PWD - Doppler Pulsacyjny

Tak

CWD - Doppler Ciągły

Tak

CD - Doppler Kolorowy

Tak

TDI - Doppler Tkankowy

Tak

DPD - Doppler Mocy/Angio
CI – Obrazowanie wielowiązkowecompound
HPRF – Obrazowanie dla szybkich
przepływów
TI – Obrazowanie trapezowe dla głowic
liniowych
Duplex: 2D + PWD/CWD, TDI+B/M/PWD

Tak

Tak

Triplex: 2D + CD + PWD

Tak

Tak
Tak
Tak
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Parametry oferowane

III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
V.

MONITOR
Monitor wysokiej rozdzielczości LCD min.
17”
Monitor umieszczony na ruchomym
ramieniu z możliwością regulacji w pionie,
poziomie, obrót, przechył
System nagłaśniania

Tak
Tak
Tak

PRZETWARZANIE OBRAZU
Skala szarości min.256
Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i
zamrożonym min. 16x
Rewers obrazu: prawy /lewy

Tak

Tak

Znaczniki ciała

Tak

Obrót obrazu
Prędkość odświeżania obrazu min. 500
obr/sek
Automatyczna optymalizacja obrazu przy
pomocy jednego przycisku dla B-mode i
PWD
Pamięć CINE min. 4000 obrazów B&W

Tak

Możliwość wpisania adnotacji

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO

4.
5.
6.

Minimalna wielkość bramki Dopplera min.
1 mm
Maksymalna wielkość bramki Dopplera
min. 20 mm
Maksymalna mierzona prędkość min. 10 m
/s
Kąt uchylności Dopplera min. 250
PRF min. 23 kHz
Automatyczna optymalizacja zapisu

VI.

PARAMETRY DOPPLERA CIĄGŁEGO

1.
2.
3.

1.
2.

Maksymalna mierzona prędkość min. 18 m
/s
Moduł EKG

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

VI.

POMIARY

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

Odległości min. 10 znaczników

Tak

Obszaru /długości obrysu / Kątów

Tak

Pola powierzchni / Objętości

Tak

Pomiar wartości prędkości przepływu

Tak

Czasu / Tętna

Tak

Indeksu Pulsacyjnego i Rezystancyjnego

Tak

Stosunków: czasu i prędkości
VIII. OBLICZENIA /RAPORTY
Program kardiologiczny
1.

2.
3.
4.

Tak
Tak

Program naczyniowy

Tak

Program ginekologiczny, położniczy

Tak

Inne

Podać
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IX.

GŁOWICE

1.

12.
13.

Convex do badań jamy brzusznej
Szerokopasmowa o częstotliwości min. 2 ÷
Tak
6 MHz
Kąt widzenia min. 700
Tak
Wybór częstotliwości min. 5
Tak
Wybór częstotliwości II Harmonicznej min.
Tak
5
Ilość elementów min. 192
Tak
Liniowa do badań narządów powierzchownych i naczyniowych
Szerokopasmowa o częstotliwości min. 5 ÷
Tak
12 MHz
Pole widzenia min. 50 mm
Tak
Wybór częstotliwości dla B-mode min. 5
Tak
Wybór częstotliwości II Harmonicznej min.
Tak
5
TI – Obrazowanie trapezowe
Tak
Ilość elementów min.192
Tak

X.

ARCHIWIZACJA

1.
2.
3.
4.
5.

TP - Drukarka termiczna
HDD - Twardy Dysk min. 120 GB
DVD - Napęd min. 4,7 GB
USB – Nośnik PENDRIVE
Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG

IX.

ERGONOMIA

1.
2.

Mobilny układ jezdny
Konsola /Klawiatura alfanumeryczna
Podświetlane przełączniki funkcyjne z
możliwością programowania min. 15
Wymiar szerokości max. 55 cm
Waga
Zasilanie 230 V, 50 Hz

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.
4.
5.
6.

X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Opisać
Tak
Tak
Tak
Podać
Tak

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
Możliwość obrazowania 3D i 4D na
głowicach typu convex, endowaginalna,
Możliwość obrazowania Panoramicznego
Możliwość podłączenia głowic
przezprzełykowej dla dorosłych i dzieci
Możliwość podłączenia głowicy z
centralnym kanałem biopsyjnym
Możliwość rozbudowy o głowicę
sektorową z 96 elementami i 5
częstotliwościami pracy dla B-mode i THI
Możliwość rozbudowy o Stess Echo
Możliwość rozbudowy o badanie
kontrastami
Możliwość rozbudowy o badanie
mikroprzepływów
Możliwość rozbudowy o głowicę
endorektalną dwupłaszczyznową

Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
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XI.

CERTYFIKATY

1.

Certyfikat CE

XII.

POZOSTAŁE

1.
2.
3.

Tak

Okres zagwarantowania dostępności części
zamiennych od daty dostawy w latach
(min.5 lat)
Instrukcja obsługi w języku polskim
(dostawa z aparatem)
Gwarancja min. 24 miesiące na aparat i
głowice.

Tak
Tak
Tak

UWAGA!
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania
określonego w tabeli jw. spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego
parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli wykreślając
odpowiednio TAK/NIE, wpisując odpowiednie wartości lub nazwy
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................................................
(miejscowość, data)

.....................................................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upowaŜnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 3A do s.i.w.z.
Nr sprawy: 16/IX/2008

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH
ULTRASONOGRAFU WIELOZADANIOWEGO Z 2 GŁOWICAMI

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Parametr oceniany przez Zamawiającego

Parametr
oferowany

JEDNOSTKA CENTRALNA /KONSOLA
Zakres częstotliwości pracy min.1 – 16 MHz
= 16 MHz – 0 pkt
> 16 MHz – 2 pkt
Ilość kanałów przetwarzania min. 12000
= 12000 – 0 pkt
> 12000 – 2 pkt
PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO
PRF min. 23 kHz
= 23 kHz – 0 pkt
> 23 kHz – 4 pkt
PARAMETRY DOPPLERA CIĄGŁEGO
Maksymalna mierzona prędkość min. 18 m/s
= 18 m/s – 0 pkt
> 18 m/s – 4 pkt
MOśLIWOŚĆ ROZBUDOWY
MoŜliwość podłączenia głowicy z centralnym kanałem
biopsyjnym TAK/NIE
Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt
MoŜliwość rozbudowy o głowicę endorektalną
dwupłaszczyznową TAK/NIE
Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt

Maksymalna ilość punktów - 20 pkt.

.................................................................................
(miejscowość, data)

.....................................................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upowaŜnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 16/IX/2008

UMOWA DOSTAWY

1.

2.

3.
4.
5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG do Zakładu
Opieki Zdrowotnej ABW Nr 1, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, zwanego dalej aparaturą, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Samochodowej 5 oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Ŝe aparatura będąca przedmiotem umowy, wolna od wad, nie
była przedmiotem ekspozycji, uŜytkowania, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia
obowiązujące normy dla tego rodzaju aparatury.
Aparatura opakowana będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania
umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą:
• instrukcję obsługi,
• wykaz i częstotliwość czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami
producenta,
• karty gwarancyjne,
• dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
§2
Odbiór ilościowy i jakościowy aparatury nastąpi u Zamawiającego w miejscu i
terminie wskazanym w § 1 ust 1 i 4. Wykonawcę i Zamawiającego reprezentować
przy odbiorze będą upowaŜnieni pracownicy.

§3
WARTOŚĆ UMOWY
1. Strony ustalają łączną cenę aparatury na kwotę ………………. zł brutto (słownie:
………………………………………………………..zł). Szczegółowe składniki ceny
zawiera załącznik nr 2 do umowy.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
• wartość aparatury,
• wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
• koszty załadunku i rozładunku,
• ubezpieczenie aparatury w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania
przedmiotu umowy Zamawiającemu,
• koszty odprawy celnej,
• koszty montaŜu i uruchomienia,
• koszty szkolenia.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie – po dostarczaniu aparatury,
zainstalowaniu i uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po wykonaniu umowy i podpisaniu przez
Strony protokołu odbioru, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół
odbioru.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§5
GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczona aparatura jest nowa (rok produkcji 2008),
sprawna i zostanie zainstalowana bez Ŝadnego uszczerbku oraz posiada wymagane
przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu i uŜywania.
Wykonawca udziela 24 miesięcznej, pełnej gwarancji na aparaturę i instalację będącą
przedmiotem umowy, która biegnie od daty protokolarnego odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek lub wymiany
aparatury na wolną od wad oraz załatwienia wszelkich formalności celnych
związanych z ewentualną wymianą aparatury na nową, jej wysyłką do naprawy
gwarancyjnej i odbiorem lub jej importem we własnym zakresie – bez udziału
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii
w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii (nie wlicza się niedziel i świąt).
Na czas naprawy trwającej dłuŜej niŜ 7 dni Wykonawca dostarczy aparaturę
zastępczą.
KaŜda naprawa gwarancyjna powoduje przedłuŜenie okresu gwarancji o okres
przestoju aparatury.
W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu dostarczonej
aparatury, Wykonawca zobowiązany jest wymienić dostarczoną aparaturę na nową.
Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od
podpisania umowy.
§6
KARY UMOWNE
W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie
określonym w § 1 ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej
w wysokości 0,2% wartości umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,2%
wartości umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w przypadku nie dostarczenia aparatury
zastępczej zgodnie z § 5 ust. 5 lub niepodjęcia naprawy gwarancyjnej w terminie
wskazanym w § 5 ust. 4.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie przekroczenia
terminu realizacji umowy określonego w § 1 ust. 4.
Zamawiający ma prawo Ŝądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeŜeli wartość poniesionej szkody przewyŜsza wartość zastrzeŜonych kar umownych.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŜnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
ceny umownej.
Łączna wysokość kar nie moŜe być wyŜsza niŜ 15 % wartości umowy.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O wadliwej pracy dostarczonej aparatury Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
niezwłocznie, to jest nie później niŜ w terminie 24 godzin od jej wystąpienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia aparatury w przypadku:
- dostarczenia aparatury niezgodnej z umową,
- dostarczenia aparatury z opóźnieniem.
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3. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią
wierzytelności i przysługujących mu praw na podstawie niniejszej umowy wobec
Zamawiającego.
4. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć ugodowo wynikłe w
związku albo n podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Informację wytworzył: Jarosław Talarowski
Data wytworzenia informacji: 21.11.2008 r.
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Warszawa, 26.11.2008 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ultrasonografu
wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem
w zakresie obsługi, nr sprawy: 16/IX/2008.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iŜ w dniu
25.11.2008 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:
Zapytanie Nr 1
Pytanie nr 1:
„W nawiązaniu do w/w przetargu prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące Załącznika
nr 3 do SIWZ pkt II ppkt 11, oraz pkt.12, ppkt 12 – czy Zamawiający dopuści aparat bez obrazowania
trapezowego dla głowic liniowych ?
Obrazowanie trapezowe poszerza co prawda wielkość pola obrazowego o ok. 15 % ale dzieje się to
kosztem rozdzielczości, poza tym rozszerzona wiązka nie pozwala na obrazowanie wszystkich duŜych
narządów powierzchownych znajdujących się w obrysie pola widzenia, a w szczególności na
większych głębokościach. Zasadnicza sprawa jest utrata rozdzielczości na skrajach pola. W związku
z tym przydatność do badań zostaje ograniczona i praktycznie nie ma zastosowania do badania.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty o trybie obrazowania trapezowego dla
głowic liniowych. Przedmiotowe rozwiązanie techniczne funkcjonuje od kilkunastu lat, jest
dopracowane i nie występuje w nim utrata rozdzielczości obrazu na obrzeŜach pola widzenia.
W związku z powyŜszym zamawiający informuje, iŜ nie dopuszcza moŜliwości zaoferowania aparatu,
który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu bez obrazowania trapezowego dla głowic
liniowych.
Pytanie nr 2:
„W związku z rozbieŜnością zapisów w pkt. 5 SIWZ oraz w § 1 pkt. 4 wzoru umowy, rozumiemy,
Ŝe obowiązującym jest zapis pkt. 5 SIWZ ?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe obowiązującym jest zapis pkt. 5 s.i.w.z., ponadto terminem ostatecznym
dla wykonania zamówienia jest dzień 30 grudnia 2008 r.
Pytanie nr 3
„W związku z rozbieŜnością zapisów Załącznika nr 3, pkt. XII ppkt 1 SIWZ oraz w § 5 pkt 8 wzoru
umowy rozumiemy, Ŝe obowiązującym jest zapis załącznika nr 3, pkt XII ppkt 1 SIWZ ?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe obowiązującym jest zapis załącznika nr 3, pkt XII ppkt 1 s.i.w.z., tzn.,
Ŝe okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy wynosi min. 5 lat.
Pytanie nr 4:
„W związku z § 5 pkt 7 wzoru umowy prosimy o zmianę wymogu zawartego w tym punkcie na
wymóg:
W przypadku 1-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu/podzespołu dostarczonej
aparatury, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element/podzespół na nowy. Z Państwa
propozycji umowy wynika, Ŝe 3 krotne usterki aparatu w okresie gwarancji wynoszącej aŜ 24 miesięcy
spowodowane np. uszkodzeniem klawisza na pulpicie sterującym skutkowałyby wymianą całego
aparatu na nowy.
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UwaŜamy, ze wymiana całego aparatu spowodowana w/w usterkami jest nieuzasadniona, poniewaŜ
w takiej sytuacji naprawa nie stanowiąca nawet 1 % wartości całego aparatu powodowałaby wymianę
aparatu na nowy i naraŜałaby Wykonawcę na poniesienie bardzo wysokich kosztów nowego aparatu
tj. 100 %.
Ponadto wymiana aparatu po 3 drobnych usterkach nie jest konieczna, gdyŜ takie naprawy nie mają
absolutnie wpływu na jakość aparatu.
Producent aparatu gwarantuje wymianę uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy juŜ po jego
pierwszym uszkodzeniu. W związku z tym nie ma potrzeby wymieniać aparatu na nowy w przypadku
trzech uszkodzeń aparatu w okresie 24 miesięcznej gwarancji.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy. Zapis ten
gwarantuje, Ŝe wykonawcy świadomie zaoferują aparat, którego klasa i jakość wykonania pozwolą na
bezawaryjną pracę zarówno w okresie gwarancji jak i po terminie jej wygaśnięcia.
Zapytanie Nr 2:
„Załącznik nr 3 – Zestawienie
wielozadaniowego z 2 głowicami.

wymaganych

parametrów

technicznych

ultrasonografu

Pytanie nr 1:
„Parametry ogólne – pkt.I.7
Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach
przewyŜszający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada 3 aktywne (czynne) porty
głowic, ale nie posiada tzw. gniazd portowych (parkingowych) ?
Zamawiający wymaga tylko 2 głowic do aparatu (Convex, Liniowa) – aparat posiada 3 aktywne porty
– jedno pozostaje więc niewykorzystane. Wymaganie jeszcze 2 dodatkowych gniazd tzw. portowych
(parkingowych) jest bezzasadne. Wymóg ten powoduje, iŜ Zamawiający w zasadzie zawęŜa ilość
potencjalnych Oferentów do jednej firmy, która jako jedyna oferuje takie rozwiązania na rynku, które
nie ma Ŝadnego wpływu na własności diagnostyczne aparatu. Tym samy Zamawiający ogranicza
moŜliwość wyboru z pośród najlepszych ultrasonografów na rynku – co nie leŜy w interesie
Zamawiającego i ogranicza konkurencje.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty posiadające 3 aktywne (czynne) porty
głowic oraz gniazda portowe (parkingowe). W związku z powyŜszym zamawiający informuje, iŜ nie
dopuszcza moŜliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj.
nie posiada min. 2 gniazd portowych (parkingowych).
Pytanie nr 2:
„Przetwarzanie obrazu – pkt. IV.2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach
przewyŜszający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonały ZOOM wysokiej
rozdzielczości na obrazie zamroŜonym x 16, ale w czasie rzeczywistym x 10 ?
Oferowana wartość x 10 jest w zupełności wystarczająca do specjalistycznej diagnostyki
ultrasonograficznej nawet w warunkach klinicznych. WyŜsze wartości powiększenia w czasie
rzeczywistym i tak nie są stosowane w praktyce, poniewaŜ następuje wtedy znaczna utrata jakości
obrazowania i rozdzielczości. JeŜeli jest taka potrzeba zawsze moŜna skorzystać z powiększenia po
zamroŜeniu obrazu x 16.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty o ZOOM-ie w czasie rzeczywistym, jak
i zamroŜonym większym niŜ 16 razy. W związku z powyŜszym zamawiający informuje, iŜ nie
dopuszcza moŜliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj.
aparatu oferującego moŜliwość przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym jak i zamroŜonym przy
zastosowaniu mniej niŜ 16 - krotnego ZOOM-u.
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Pytanie nr 3:
„Głowice – pkt. IX. 1.3
Czy zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium ( w wielu miejscach
przewyŜszający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałą głowicę
szerokopasmową typu Convex wykonaną w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch
płaszczyznach (a tym samym większość rozdzielczość), ale o kącie obrazowania 60 stopni, który jest
standardowym kątem przewidzianym dla diagnostyki przeprowadzanej głowicą typu convex ?
Dopuszczając powyŜszy parametr do przetargu Zamawiający zwiększa moŜliwość wyboru i zapewnia
większą konkurencyjność postępowania bez straty moŜliwości obrazowych.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty z głowicą typu Convex o kącie widzenia
90º. Wymagany zatem przez Zamawiającego parametr określający kąt widzenia na poziomie min. 70º
nie jest parametrem określonym na poziomie dyskwalifikującym wszelkie inne aparaty. W związku
z powyŜszym Zamawiający informuje, iŜ nie dopuszcza moŜliwości zaoferowania aparatu, który nie
spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu posiadającego kąt widzenia na poziomie
mniejszym niŜ min. 70º
Pytanie nr 4:
„Głowice – pkt. IX. 1.4
Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach
przewyŜszający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałą głowicę
szerokopasmową typu Convex, zakresie częstotliwości 2,0-6,0 MHz i aŜ 8 częstotliwościach II
harmonicznej, ale z moŜliwością wyboru 4 częstotliwości podstawowych ?
Dopuszczając powyŜszy parametr do przetargu Zamawiający zwiększa moŜliwość wyboru i zapewnia
większą konkurencyjność postępowania bez straty moŜliwości obrazowych”
Odpowiedź Zamawiającego:
Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty oferujące głowice typu Convex z min. 5
częstotliwościami podstawowymi, charakteryzującymi echokardiografy wysokiej klasy. W związku
z powyŜszym Zamawiający informuje, iŜ nie dopuszcza moŜliwości zaoferowania aparatu, który
nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu oferującego moŜliwość wybory mniej niŜ min.
5 częstotliwości.
Pytanie nr 5:
„Głowice – pkt. IX. 1.10
Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium ( w wielu miejscach
przewyŜszający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałą matrycową
głowicę szerokopasmową Liniową o 1024 przetwornikach, zakresie częstotliwości 4,0-13,0 MHz i aŜ
8 częstotliwościach II harmonicznej, ale z moŜliwością wyboru 4 częstotliwości podstawowych ?
Dopuszczając powyŜszy parametr do przetargu Zamawiający zwiększa moŜliwość wyboru i zapewnia
większą konkurencyjność postępowania bez straty moŜliwości obrazowych”
Odpowiedź Zamawiającego:
Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty oferujące głowice szerokopasmowe
Liniowe z min. 5 częstotliwościami podstawowymi, charakteryzującymi echokardiografy wysokiej
klasy. W związku z powyŜszym Zamawiający informuje, iŜ nie dopuszcza moŜliwości zaoferowania
aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu oferującego moŜliwość wybory
mniej niŜ min. 5 częstotliwości podstawowych.
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Mając na uwadze treść wniesionego zapytania, na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający
wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie ulega treść załącznika nr 4 do s.i.w.z. tj. treść istotnych postanowień umowy, które w § 1 ust.
4 oraz § 5 ust. 8 otrzymują brzmienie:
§ 1 ust. 4:
„Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie
później jednak niŜ do dnia 30.12.2008 r.”
§ 5 ust. 8:
„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od
podpisania umowy.”

Uprzejmie proszę o uwzględnienie wprowadzonych zmian w przygotowywanych ofertach.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Informację wytworzył: Jarosław Talarowski
Data wytworzenia informacji: 26.11.2008 r.
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Warszawa, dn. 04.12.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema
głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi,
nr sprawy 16/IX/2008.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)
zamawiający zawiadamia, Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego została wybrana oferta firmy:

TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa

Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyŜszą ilość punktów w kryterium oceny ofert
(100 pkt.), w tym 80 pkt. w kryterium cena oraz 20 pkt. w kryterium parametry techniczne.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta.
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