
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 5 listopada 2010 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG Doppler oraz głowic, znak 
sprawy: 42/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół  Opieki Zdro-
wotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz dokonuje modyfikacji 
SIWZ:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat znacznie przewyższający parametry opisanego 
urządzenia wyposażony w stały, nie ruchomy pulpit operatora, dynamikę systemu 197 dB, dysk 
160 GB, 3 aktywne dla głowic obrazowych, bramkę dopplerowską od 1-16mm oraz porty USB 
usytuowane z tyłu konsoli oraz na przedniej obudowie ?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza dynamikę systemu powyżej 195 dB,  dysk 160 GB, aparat USG który 
posiada 3 aktywne porty głowic obrazowych, regulację bramki Dopplerowskiej w zakresie min. 
1mm- 16mm oraz porty USB usytuowane z tyłu konsoli oraz na przedniej obudowie.

Pytanie nr 2:
Czy zamawiający dopuści sondę liniową pracującą w zakresie 5.0-13.0 MHz, sondę sektorową 
pracującą w zakresie 1.5-3.5 MHz oraz sondę convexową o kącie penetracji 68º?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  głowicę liniową w zakresie  pracy 5.0-13.0 MHz, sondę sektorową 
pracującą w zakresie 1.5-3.5 MHz oraz sondę convexową o kącie penetracji 68º.

Pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga aby aparat posiadał archiwizację w kilku skompresowanych formatach. 
Aby w pełni korzystać z zapisanych badań potrzebny jest format surowych danych Raw Data. 
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Czy zatem zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał możliwość zapisu/odczytu badań 
w formatach Raw Data (surowe dane)? Jest to standard zapisu badań ultrasonograficznych.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: 
Czy zamawiający  będzie  wymagał  aby oferowany aparat  posiadał  8  ognisk  regulowanych 
elektronicznie oraz obrazowanie krzyżowe (wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami)? 
Takie  oprogramowanie  jest  standardem  dla  średniej  klasy  ultrasonografów  co  znacznie 
poprawia jakość obrazowania.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Dotyczy Zał. Nr 1.1 Parametry Techniczne pkt.17
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat USG znacznie przewyższający minimalne 
wymagania,  który  posiada  3  aktywne  porty głowic  obrazowych  bez  dodatkowego  gniazda 
parkingowego?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza aparat USG który posiada 3 aktywne porty głowic obrazowych bez 
dodatkowego gniazda parkingowego.

Pytanie nr 6:
Dotyczy Zał. Nr 1.1 Parametry Techniczne pkt.20
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat USG znacznie przewyższający minimalne 
wymagania,  który posiada 2 gniazda USB bez gniazda USB wbudowanego w pulpit operatora?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  aparat  USG,  który  posiada  2  gniazda  USB  bez  gniazda  USB 
wbudowanego w pulpit operatora.

Pytanie nr 7:
Zamawiający wymaga przedstawienia  Wpisu do rejestru wyrobów medycznych na aparat USG, 
który zgodnie  z  deklaracją  zgodności  CE  należy  do  klasy wyrobów  medycznych  II  a  nie 
podlega  wpisowi  do  rejestru.  Rozumiemy,  że  w  związku  z  tym Zamawiający  nie  będzie 
wymagał dołączenia go do oferty?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga przedstawienia  wpisu  do  rejestru  wyrobów medycznych  -  jeżeli  jest 
wymagane.   W związku z tym że aparat USG, który zgodnie z deklaracją zgodności CE należy 
do klasy  wyrobów medycznych II a,  nie podlega wpisowi do rejestru wyrobów medycznych. 
W związku z tym Zamawiający nie będzie wymagał dołączenia do oferty  w/w dokumentu.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu „w dni robocze” przy reakcji serwisu 
w punkcie 42 tabeli technicznej oraz przy naprawie sprzętu i wstawieniu sprzętu zastępczego 
w punkcie 43 tabeli technicznej oraz odpowiednio w umowie ?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku  nr  2  §6  pkt.  2:  „Naprawy serwisowe wynikające  z  normalnego  użytkowania 
sprzętu w okresie gwarancji, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez 
Wykonawcę  bezpłatnie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  w  przypadku  potrzeby 
wymienić  i zamontować uszkodzoną  część  na  swój  koszt.  Czas  reakcji  Wykonawcy strony 
ustalają na max. 48 godzin od momentu  zgłoszenia usterki  faxem pod nr tel. ............................ 
przez Zamawiającego.” 
nadając mu brzmienie: 
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„Naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania sprzętu w okresie gwarancji, nie 
wynikające  z  winy  Zamawiającego,  świadczone  będą  przez  Wykonawcę  bezpłatnie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  również  w  przypadku  potrzeby  wymienić  i zamontować 
uszkodzoną część na swój koszt. Czas reakcji Wykonawcy strony ustalają na max. 48 godzin 
w dni  robocze  od momentu   zgłoszenia  usterki   faxem pod nr  tel.  ............................  przez 
Zamawiającego”.
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:
Czy zamawiający wymaga, aby szkolenie zostało zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem 
potwierdzającym umiejętności obsługi i użytkowania danego sprzętu. Prosimy o zmianę zapisu 
na: „Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem 
potwierdzającym odbycia szkolenia obsługi sprzętu” 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:
Prosimy o obniżenie kary w paragrafie 8 pkt b i c do 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy 
dzień   zwłoki.  Postanowienia  takie  zgodne  są  z  zasadą  równości  stron  na  gruncie  prawa 
cywilnego, bowiem świadczenie określone w wysokości wskazanej przez Zamawiającego są za 
wysokie w stosunku do straty jaką mógłby ponieść w razie zaistnienia zwłoki.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy który posiada 
klawiaturę alfanumeryczną bez możliwości ruchu lewo/prawo /-90 stopni lecz z możliwością 
podnoszenia  panelu  operatora  oraz  wadze  aparatu  102  kg?  Pragniemy zaznaczyć,  iż  brak 
możliwości ruchu panela nie ma znaczenie w diagnostyce a jedynie ogranicza zasady uczciwej 
konkurencji  i  uniemożliwi  zaoferowaniu  aparatu  o  parametrach  wyższych  niż   wymaga 
Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  aparat,  który  posiada  klawiaturę  alfanumeryczną  bez  możliwości 
ruchu lewo/prawo /-90 stopni lecz z możliwością podnoszenia panelu operatora oraz wadze 
aparatu 102 kg.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
powyżej 199 dB?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny, powyżej 195 dB.

Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
trzy gniazda obrazowe lecz bez gniazda parkingowego?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza aparat USG który posiada 3 aktywne porty głowic obrazowych bez 
dodatkowego gniazda parkingowego.

Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
pełną  archiwizację  na  dysku  HDD  wbudowanym  w  aparat  o  pojemności  80  GB  oraz 
możliwością zapisu w formatach TIFF,AVI lub DICOM?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy który posiada 
aktywne gniazdo USB lecz nie wbudowane w pulpit operatora? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  aparat  ultrasonograficzny  wysokiej  klasy  który  posiada  aktywne 
gniazdo USB lecz nie wbudowane w pulpit operatora.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
4 ogniska regulowane elektronicznie. Pragniemy zaznaczyć, iż w praktyce wykorzystuje się w 
trakcie badania max 1 lub 2 ogniska jednocześnie gdyż większa ilość spowalnia dynamikę (spo-
walnia obra) szczególnie w badaniach dynamicznych jak np.: badania naczyniowe, echokardio-
graficznie. W związku z powyższym wymóg 8 ognisk jest bezzasadny i uniemożliwi zaofero-
wanie aparatu o parametrach niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający nie uważa, iż wymóg dotyczący powiększenia zoom w czasie rzeczywistym 
oraz po zamrożeniu min 5 razy jest zbyt mały. W badaniach ultrasonograficznych istotną rzeczą 
są szczegóły,  które należy prawidłowo zdiagnozować mając  możliwość  odpowiedniego po-
większenia co w praktyce znajduje potwierdzenie przy zakresie 8-10 razy. W związku z powyż-
szym czy Zamawiający będzie wymagał powiększenia obrazu zoom w czasie rzeczywistym i 
zamrożonym min  10 razy?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
regulację bramko Dopplerowskiej w zakresie 1mm- 20mm? Pragniemy zaznaczyć, iż jest to 
niewielka różnica która nie wpłynie na jakość diagnostyczną a jedynie uniemożliwi zaoferowa-
nie aparatu o parametrach wyższych niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza regulację bramki Dopplerowskiej w zakresie min. 1mm- 16mm.

Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający nie uważa, iż wymów dotyczący częstotliwości odświeżania min 300 obra-
zów/sek jest zbyt mały. W nowoczesnych aparatach ulstrasonograficznych stosuje się min 480-
500 obr.sek. W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał częstotliwości od-
świeżania min 480 obrazów/sek?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
głowicę liniową w zakresie pracy 5.0-13.0 MHz spełniającą pozostałe wymagania przez Zama-
wiającego?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza głowicę liniową w zakresie pracy 5.0-13.0 MHz.

Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograqficzny wysokiej klasy, który nie 
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posiada możliwości rozbudowy o anatomiczny  M-mode ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
wieloelementową  głowice endovaginalną w zakresie 4.0-9.0 MHZ o kącie skanu 126 stopni?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza głowicę endovaginalną  w zakresie częstotliwości pracy co najmniej 
od 4.0-9.0 MHZ o kącie penetracji co najmniej 126 stopni.

Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada 
wieloelementową głowice convex w zakresie 2.0-5.0 MHZ o kącie skanu 68 stopni? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza głowicę typu convex w zakresie 2.0-5.0 MHZ o kącie penetracji 68 
stopni.

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  w  Rozdziale  5  ”Oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  od 
Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonania określonej działalności lub czynności” pkt 5 z brzmienia:
„W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) Deklarację zgodności Producenta,
b) Certyfikat  zgodności  z  Dyrektywą  MDD  93/42/EEC  wydany  przez  jednostkę 

notyfikacyjną,
c) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych,
d) Ulotkę informacyjną aparatu w języku polskim.”

Na brzmienie:
„W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

e) Deklarację zgodności Producenta,
f) Certyfikat  zgodności  z  Dyrektywą  MDD  93/42/EEC  wydany  przez  jednostkę 

notyfikacyjną,
g) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli jest wymagane),
h) Ulotkę informacyjną aparatu w języku polskim.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 „ Wzoru umowy” 
§ 1 z brzmienia:
„Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego”  zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień 
Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego   w 
Biuletynie Zamówień Publicznych  w  dniu ..................... na dostawę  aparatu USG Doppler oraz 
głowic.”

na brzmienie:
„Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego”  zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), opublikowanego   w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  w  dniu ..................... na dostawę  aparatu USG Doppler oraz głowic.”
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§ 3 z brzmienia:
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę aparatu USG Doppler  z 2 

głowicami: liniową i sektorową  przelewem na konto Wykonawcy w dwóch ratach:
I rata 70% wartości zamówienia  ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
II rata 30% wartości zamówienia ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca  grudnia 2010 r.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za  dostawę  głowic  (  głowica 
endowaginalna elektroniczna,  wieloelementowa oraz głowica  typu convex)    przelewem na 
konto Wykonawcy w dwóch ratach:
I rata 70% wartości zamówienia  ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
II rata 30% wartości zamówienia ………….zł brutto( słownie: …………………………….),

       począwszy od miesiąca grudnia 2010 r.
na brzmienie:
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę aparatu USG Doppler  z 2 

głowicami: liniową i sektorową  przelewem na konto Wykonawcy w dwóch ratach:
I rata 80% wartości zamówienia  ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
II rata 20% wartości zamówienia ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca  grudnia 2010 r.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za  dostawę  głowic  (  głowica 
endowaginalna elektroniczna,  wieloelementowa oraz głowica  typu convex)    przelewem na 
konto Wykonawcy w dwóch ratach:
I rata 90% wartości zamówienia  ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
II rata 10% wartości zamówienia ………….zł brutto( słownie: …………………………….),

       począwszy od miesiąca grudnia 2010 r.

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  ogłoszenia  nr  349954  –  2010  w  pkt  III.6  INNE 
DOKUMENTY z brzmienia: 
„Deklarację  zgodności  Producenta,  Certyfikat  zgodności  z  Dyrektywą MDD 93/42/EEC  wydany 
przez jednostkę notyfikacyjną, Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, Ulotkę infor-
macyjną aparatu w języku polskim, zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia - parametry tech-
niczne - Załącznik nr 1.1, wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warun-
ków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicz-
nych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1’
Na brzmienie:
Deklarację zgodności Producenta, Certyfikat zgodności z Dyrektywą MDD 93/42/EEC wydany przez 
jednostkę notyfikacyjną, Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli jest wymaga-
ne), Ulotkę informacyjną aparatu w języku polskim, zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia - 
parametry techniczne - Załącznik nr 1.1, wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o 
spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Za-
mówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1.”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Święto-
chłowicach”  przedłuża termin składania ofert na dostawę aparatu USG Doppler oraz głowic; znak 
sprawy: 42/ZA/10, na dzień 9.11.2010 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  9.11.2010. r.  o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1.1. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Aparat USG Doppler (z 2  głowicami: liniową i sektorową)
L.p. Wymagane parametry techniczne Parametr 

wymagany
Parametr oferowany 

TAK/NIE
Ogólne:

1. producent: podać

2. nazwa i typ: podać

3. kraj pochodzenia: podać

4. rok produkcji 2010
TAK 

(podać)

5. aparat fabrycznie nowy – nieużywany TAK

6.

Deklaracja zgodności Producenta; certyfikat 
zgodności z Dyrektywą MDD 93/42/EEC wydany 
przez jednostkę notyfikowaną; wpis lub 
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych 
(jeżeli jest wymagane)        

TAK

7.
Instrukcja obsługi w języku polskim 2 szt. 
( z dostawą) TAK

8. Dokumentacja  techniczna (z dostawą) TAK

9.

Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora
TAK

Załączyć 
stosowny 
dokument

10. Autoryzowany serwis

TAK

Załączyć 
stosowny 
dokument

11.

Aparat wyposażony w klawiaturę 
alfanumeryczną,ruchomy panel operatora-ruch 
panelu: lewo/prawo +/-90stopni, waga aparatu 
max 80 kg

*  dopuszcza  aparat,  który  posiada  klawiaturę  
alfanumeryczną  bez  możliwości  ruchu 
lewo/prawo  /-90  stopni  lecz  z  możliwością  
podnoszenia  panelu  operatora  oraz  wadze  
aparatu 102 kg.

TAK

12. Ekran monitora LCD o przekątnej min. 15 cali i 
rozdzielczości min. 1024 x 768, na ruchomym 

TAK
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ramieniu

Parametry techniczne:

13.
Aparat wykonany w technologii całkowicie 
cyfrowej TAK

14. Kanały procesowe Min. 1024
TAK

Podać

15.
Częstotliwość pracy Min. od 2.0 MHz do 12.0 
MHz

TAK

Podać

16.

Dynamika systemu Min 220 dB

* dopuszcza dynamikę systemu powyżej 195 dB

TAK

Podać

17.

Aktywne porty głowic obrazowych Min 3 + 1 
gniazdo parkingowe

* dopuszcza aparat USG który posiada 3 aktywne 
porty głowic obrazowych

* dopuszcza aparat USG który posiada 3 aktywne 
porty głowic obrazowych bez dodatkowego 
gniazda parkingowego

TAK

18.

Obrazownie:

B-mode

M-mode

Doppler pulsacyjny

Doppler kolorowy

Doppler Power

Doppler Fali Ciągłej

Automatyczna optymalizacja obrazu w 2D za 
pomocą jednego przycisku

TAK

19.

Pełna archiwizacja na dysku HDD wbudowanym 
w aparat o pojemności min 230 GB, wbudowana 
w aparat nagrywarka DVD-R, formaty zapisu 
DICOM, AVI, JPEG, wideoprinter czarno-biały

*dopuszcza dysk 160 GB

TAK

20. Aktywne gniazda USB ( jedno aktywne gniazdo 
USB wbudowane w pulpit operatora ) Min. 3

* dopuszcza  porty USB usytuowane z tyłu  

TAK

Podać
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konsoli oraz na przedniej obudowie

* dopuszcza aparat USG, który posiada 2 
gniazda USB bez gniazda USB wbudowanego w 
pulpit operatora

* dopuszcza aparat ultrasonograficzny wysokiej  
klasy który posiada aktywne gniazdo USB lecz  
nie wbudowane w pulpit operatora

21. Pamięć kinowa CINE Min. 1000 klatek
TAK

Podać

22. Głębokość penetracji Min. 30 cm
TAK

Podać

23. Zoom w czasie rzeczywistym Min. x 5
TAK

Podać

24. Zoom po zamrożeniu Min. x 5
TAK

Podać

25. Ogniska regulowane cyfrowe Min. 8
TAK

Podać

26. Obrazowanie harmoniczne TAK

27.

Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 
od 0.5 mm do 22 mm

* dopuszcza regulację bramki Dopplerowskiej  
w zakresie min. 1 mm –16 mm

TAK

Podać

28. Panel fizjologiczny EKG + kable ekg TAK

29. Częstotliwość odświeżania Min. 300 obr/sek
TAK

Podać

30.

Głowica liniowa- do badań naczyniowych, 
tarczycy, sutków, elektroniczna, 
wieloelementowa z obrazowaniem 
trapezoidalnym

TAK

Podać typ

•

zakres częstotliwości pracy co najmniej od 3 do 
12 MHz  

* dopuszcza głowicę liniową w zakresie pracy 
5.0-13.0 MHz

TAK

Podać

• obrazowanie harmoniczne TAK
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• Szerokość penetracji max 40 mm
TAK

Podać

31. Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna 
TAK

Podać typ

•

zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 
do 4.0 MHz  

* sondę sektorową pracującą w zakresie 1.5-3.5 
MHz

TAK

Podać

• obrazowanie harmoniczne TAK

Opcje do rozbudowy

32. DICOM TAK

33. Anatomiczny M-mode TAK

34. Rekonstrukcja 3D TAK

Głowice: (głowica endowaginalna, elektroniczna wieloelementowa oraz głowica  typu convex)

35. Głowica endowaginalna, elektroniczna wieloele-
mentowa

TAK

Podać typ

•

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 4.0 
do 8.0 MHz

* dopuszcza w zakresie częstotliwości pracy co 
najmniej od 4.0 – 9.0 MHZ

TAK

Podać

•

Kąt penetracji co najmniej 135 stopni

* dopuszcza o kącie penetracji co najmniej 126 
stopni

TAK

Podać

36.
Głowica typu convex – do badań jamy 
brzusznej, elektroniczna, wieloelementowa

TAK

Podać typ

•
zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 2,0 
do 5,0 MHz

TAK

Podać

• obrazowanie harmoniczne TAK
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•
kąt penetracji min. 75 stopni

* dopuszcza o kącie penetracji 68º

TAK

Podać

Inne:

37. Okres gwarancji na aparat  min. 24 miesięcy TAK

38. Okres gwarancji na głowice  min. 12 miesięcy TAK

39.
Okres zagwarantowania dostępności części 
zamiennych od daty dostawy w latach (min.5 lat )

TAK

40. Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK

41.
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w 
zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w siedzibie 
Zamawiającego

TAK

42.
Reakcja serwisu gwarancyjnego max. 48 h w dni 
robocze od zgłoszenia usterki.

TAK

43.
W przypadku naprawy aparatu powyżej 14 dni 
dostarczony zostanie aparat zastępczy

TAK

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

…………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

  (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:

SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego”  zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz.  759 j.t.)  opublikowanego   w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  w  dniu ..................... na dostawę  aparatu USG Doppler oraz głowic.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........  
PAKIET I A, IB

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma  prawo rozwiązać  umowę jeżeli  dane  zawarte  w ofercie  zostaną  uznane  za 
nieprawdziwe. 

2. Przedmiotem  umowy jest  dostawa  aparatu  USG  Doppler  oraz  głowic   zgodnie  z  ofertą  z 
dnia ...................  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej  umowy. Aparat USG  Doppler  z  2 
głowicami:  liniową  i  sektorową  dostarczony  zostanie  do  pododdziału  udarowego  Szpitala 
Powiatowego  w  terminie  do  3  tygodni  od  daty  podpisania  umowy  transportem  własnym 
Wykonawcy wraz z wniesieniem i zainstalowaniem urządzenia  na pododdziale udarowym.

      Głowice ( głowica endowaginalna elektroniczna, wieloelementowa oraz głowica  typu convex)    
      dostarczone   zostaną do  Szpitala Powiatowego   w   terminie do 3 tygodni od daty podpisania  
      umowy transportem własnym  Wykonawcy wraz  z  wniesieniem w miejscu wskazanym przez 
      Zamawiającego.
      Odbiór urządzenia potwierdzony zostanie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołem 
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       zdawczo- odbiorczym. 
3. W/w  sprzęt   musi  być  dostarczony  do  Szpitala  Powiatowego  fabrycznie  nowy,  kompletny, 

oznakowany, powinien posiadać instrukcję użytkowania,  gwarancję i  dokumentację  w języku 
polskim.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  faxem  lub  telefonicznie 
z co najmniej  2  dniowym  wyprzedzeniem  o  dokładnym  terminie  dostarczenia  sprzętu   do 
Szpitala Powiatowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowej zapłaty dostarczyć 
i zainstalować w/w sprzęt  oraz   przeprowadzić szkolenie personelu, o którym mowa  w § 5 
umowy.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę aparatu USG Doppler  z 2 
głowicami: liniową i sektorową  przelewem na konto Wykonawcy w dwóch ratach:
I rata 80% wartości zamówienia  ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
II rata 20% wartości zamówienia ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca  grudnia 2010 r.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za  dostawę  głowic  (  głowica 
endowaginalna elektroniczna,  wieloelementowa oraz głowica  typu convex)    przelewem na 
konto Wykonawcy w dwóch ratach:
I rata 90% wartości zamówienia  ………….zł brutto( słownie: …………………………….),
II rata 10% wartości zamówienia ………….zł brutto( słownie: …………………………….),

       począwszy od miesiąca grudnia 2010 r.
3. Warunkiem zapłaty będzie faktura VAT, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu 

zamówienia,  co  zostanie  potwierdzone  przez  Zamawiającego  na  pisemnym  -  pod  rygorem 
nieważności -  dowodzie dostawy.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
5. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i  wad 
jakościowych w ciągu 48 godzin - od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad  
i  uzupełnić  braki  ilościowe  w dostarczonym towarze  w ciągu  48  godzin  od  chwili  rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

1. Bezpośrednio  po  dostarczeniu  sprzętu  Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  bez 
odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu w obsłudze danego sprzętu.

2. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność 
obsługi i użytkowania danego sprzętu.

§ 6

1. Czas trwania gwarancji wynosi:
-  dla aparatu ……………. miesięcy;
-  dla głowic …………….. miesięcy
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       od momentu dostawy w/w sprzętu  do Szpitala Powiatowego,  potwierdzonego       protokołem 
       zdawczo- odbiorczym.
2. Naprawy serwisowe wynikające  z  normalnego użytkowania  sprzętu w okresie  gwarancji,  nie 

wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę bezpłatnie. Wykonawca 
zobowiązany jest również w przypadku potrzeby wymienić i zamontować uszkodzoną część na 
swój  koszt.  Czas  reakcji  Wykonawcy strony ustalają  na  max.  48  godzin  w dni  robocze  od 
momentu  zgłoszenia usterki  faxem pod nr tel. ............................ przez Zamawiającego.

3. Termin usunięcia awarii strony będą uzgadniać  wspólnie w zależności od rodzaju awarii, z tym 
że nie może on być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania 
awarii droga telefoniczną, faksową pod nr .................... przez 24h/dobę.

5. W przypadku  przedłużenia  terminu  naprawy powyższej  14  dni  Wykonawca  zobowiązuje  się 
dostarczyć sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych od sprzętu objętego niniejszą umową.

6. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do zakupionego sprzętu przez okres 5 lat 
licząc od daty dostawy sprzętu.  Warunki serwisu pogwarancyjnego i przeglądów w/w sprzętu 
muszą być przedmiotem odrębnej umowy.

7. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu Wykonawca zobowiązany 
jest wymienić ten element na nowy na własny koszt.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilościach 
i  zakresie  zgodnym  z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej,  potwierdzonymi 
stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 7

Wykonawca gwarantuje,  że dostarczony sprzęt  jest  fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2010 r., 
kompletny a  także  wolny od  wad materiałowych  i  konstrukcyjnych oraz  gotowy do  użytku  bez 
żadnych zakupów inwestycyjnych.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) W wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) W wysokości  3% wartości  brutto  ceny określonej  w ofercie  stanowiącej  integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;

c) W wysokości  1% wartości  brutto  ceny określonej  w ofercie  stanowiącej  integralną część 
umowy, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z § 6 ust. 2.

d) W wysokości 0,3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy za naruszenie zakazów określonych w § 14 umowy.

      
§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia  wiadomości  o tych 
okolicznościach.
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2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  lub  sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając 
Wykonawcy  w  tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego 
terminu od umowy odstąpić.

§ 11

Zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej 
umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki VAT;
c) zmiany numeru katalogowego producenta;
d) rozłożenie płatności II raty, o  której mowa w § 3 ust.1 i 2 na kolejne raty.

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  
 29 stycznia  2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2010 r.,  Nr 113, poz.  759 j.t.).  oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§13

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy zobowiązuje  się  nie  dokonywać  cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać  co 
do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności 
umów  poręczenia,  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem 
nieważności.
 

§ 15

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Opis przedmiotu zamówienia;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   
§ 16

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY
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