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WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i  wytyczne dla
Wykonawców  ubiegających  się  o  uzyskanie  zamówienia  publicznego  na  „dostawę
stacjonarnego,  cyfrowego  ultrasonografu  z  kolorowym Dopplerem  do  SPZPOZ
w Busku-Zdroju”. 

1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
    Postępowanie oznaczone jest jako: GK/34/11/15
  Wszelka  korespondencja  oraz  dokumentacja  w  tej  sprawie  będzie  powoływać  się  na
powyższe oznaczenie.

2.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO.
Samodzielny  Publiczny  Zespół  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku-Zdroju,
ul.  Sądowa  9,  28-100  Busko-Zdrój,   tel:  41 356  71-24,  fax:  41 356  71-15.
e-mail:  spzpoz@vp.pl   ,   strona  internetowa:  http://spzpoz.busko.pl .  Godziny  urzędowania:
7.00 – 14.35 od poniedziałku do piątku.

3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
       Dostawa stacjonarnego, cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem do       
       Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-   
       Zdroju zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

Postanowienia szczegółowe: 

1. Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2015
2. Gwarancja – min. 24 miesiące
3. Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej
4. Ilość niezależnych kanałów procesowych – min. 1200
5. Zakres częstotliwości pracy – min. 1,5 – 16 MHz
6. Niezależne  równoważne  gniazda  głowic  obrazowych  przełączane  elektroniczne  

– min. 4
7. Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej

min. 8 cali
8. Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej  min. 17 cali  z regulacją  położenia (obrót,

pochylenie, wysokość) niezależnie od pulpitu
9. Możliwość  ustawienia  menu  w  języku  polskim  i  polskie  znaki  w  opisach  oraz

komentarzach do raportu
10. Czas uruchomienia systemu – max. 70 sek.
11. Archiwizacja  obrazów  na  dysku  twardym  wbudowanym w  aparat,  nagrywarce

CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB
w formatach kompatybilnych z systemem Windows

12. Pojemność dysku twardego  - min. 500 GB
13. Min. 2 porty USB z przodu aparatu.
14. Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)
15. Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz

kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego 
16. Ilość klatek pamięci CINE
17. Biało-czarna drukarka termiczna 



TRYBY OBRAZOWANIA:
1. Tryb 2D (B-Mode)
2. Zakres ustawienia głębokości penetracji – min. 2-30 cm
3. Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i  zamrożonego (tzw. zoom)

a także obrazu z pamięci CINE -  min. 10x
4. Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran
5. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem

przesunięcia lub inwersji faz
6. Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) – min.8 stref
7. Technologja  wzmocnienia kontrastu tkanek  oraz  zmniejszenia plamek i  wyostrzenia

krawędzi
8. Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w

czasie rzeczywistym)
9. Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego – min. 5
10. Prędkość odświeżania w trybie 2D – powyżej 650 obr./sek.
11. Tryb M-mode 
12. Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M – min. 5
13. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
14.Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0 m i n8ms� - � ��.  /

15. Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej – min. 0,5 – 20 mm
16. Kąt korekcji bramki dopplerowskiej – min. 0 do +/-89 stopni
17. Tryb Doppler Kolorowy (CD)
18. Maksymalna  prędkość  odświeżania  obrazu  dla  Dopplera  kolorowgo  –  min.  300

obr./sek.
19. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 20 stopni
20. Tryb angiologiczny /Power Doppler/
21. Tryb Power Doppler kierunkowy
22. Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/
23. Tryb Triplex /2D+PWD+CD/
24. Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i

Dopplera spektralnego

GŁOWICE
1. Głowica convex do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych.
2. Zakres częstotliwości pracy przetwornika – min. 1,5 – 5,5 MHz.
3. Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode – min. 4.
4. Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego – min. 3.
5. Ilość elementów – min. 128.
6. Kąt  pola obrazowego głowicy – min. 70 stopni.
7. Głowica liniowa do badań naczyniowych oraz małych i powierzchownie położonych

narządów.
8. Zakres częstotliwości pracy przetwornika – min. 3-12 MHz.
9. Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode – min. 4.
10. Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego – min. 2.
11. Ilość elementów – min. 190.
12. Długość czoła obrazowego głowicy – poniżej 40 mm.



OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE

1. Pakiet  obliczeń  automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz
z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min.  PI,  RI  i  inne)  zarówno na
obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym.

2. Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i  raporty/:  j.brzuszna, kardiologia,
ginekologia, położnictwo, pediatria, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia
i inne.

3. Raporty z każdego rodzaju badań.
4. Możliwość dołączania zdjęć do raportu.

OPCJE ROZBUDOWY

1. Obrazowanie  3D  w  czasie  rzeczywistym  (4D)  z  głowic  wolumetrycznych
(objętościowych) convex z maksymalną prędkością obrazowania min. 30 objętości/sek.

2. Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu.
3. Tryb obrazowania panoramicznego.
4. Transmisja danych i obrazów w sieci w standardzie DICOM z funkcją Worklist i MPPS.
5. Tryb  spektralny  Doppler  Ciągły  (CWD)  sterowany  pod  kontrolą  obrazu  2D  z

maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0� min. 20 m/s.
6. Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy.
7. Tryb anatomiczny M-mode min. 3 linie proste.
8. Moduł EKG wbudowany w aparat.
9. Głowice  convex,  endokawitarne,  liniowe  i  sektorowe  (phased  array)  możliwe  do

podłączenia.
10. Automatyczny pomiar IMT.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wszystkim w/w parametrom
określonym  w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Koszty  transportu  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby Zamawiającego  ponosi
Wykonawca . 

3. WYKONAWCA  ZOBOWI ĄZANY  JEST  W  CENIE  OFERTY  DO
UTYLIZACJI  NIESPRAWNEGO  APARATU  USG  „ZONARE  Scan  Mo dule”
BĘDĄCEGO  NA  WYPOSAŻENIU  ZAMAWIAJ ĄCEGO  W  TERMINIE
UZGODNIONYM Z WYKONAWC Ą.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

5.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  złożą oświadczenie
o spełnieniu  warunków dotyczących: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem

nr 2 do SIWZ. 



b) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem  terminu
składania ofert.

• posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca  wykaże (przedłoży):
 wykonanie min. 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z załącznikiem Nr 3
do SIWZ.

• sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
z załączonym dowodem wpłaty składki.

6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą   DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZRENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓ W
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
Oferta musi zawierać: 

x Oświadczenie  woli

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zaakceptowany, tj. podpisany na każdej stronie projekt umowy - Załącznik Nr 4

3.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę,
o  ile  pełnomocnictwo  to  nie  wynika  z  innych  dokumentów  dołączonych  do  oferty  -
pełnomocnictwo  należy  przedstawić  w formie  oryginału,  podpisane  przez  Wykonawcę  lub
w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

X Dokumenty i oświadczenia 

1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2.
aktualny odpis  z  właściwego rejestru,  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.

Wykaz  min.  2  wykonanych  dostaw w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia   działalności jest krótszy –
w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym
przedmiot  zamówienia,  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 

4. Opłaconą  polisę  OC  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia z załączonym dowodem wpłaty. 



7.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę   ZAMAWIAJ ĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB
DOKUMENTÓW.             

        
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Zamawiający dopuszcza formę  faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub
informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery  faksu
prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłoczne,  jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
pod warunkiem że wniosek  o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Pisemna  odpowiedź  zostanie  przesłana  wszystkim  uczestnikom  postępowania  bez
wskazania   źródła  zapytania  oraz  zamieszczona  na  stronie  internetowej,  na  której
umieszczona jest SIWZ, tj.: http://spzpoz.busko.pl. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem  terminu  do  składania  ofert  zmodyfikować  treść  SIWZ.  Dokonana  w  ten
sposób  modyfikacja  stanie  się  częścią  SIWZ  i  zostanie  przekazana  wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na
której  umieszczona jest SIWZ - http://spzpoz.busko.pl. 

8. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SI Ę
Z  WYKONAWCAMI

1) Uprawnioną osobą do porozumienia się z Wykonawcami jest kierownik  Anita Kozioł,
tel.  41 356 71-24

2) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 07:00 do 14:35

         w siedzibie Zamawiającego.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności

w formie pisemnej. 
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań

Zamawiającego, określonych w SIWZ.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4) Na kopercie oferty należy zamieścić następującą informację  „Oferta na dostawę
USG”

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Przychodnia  Nr  1  w  Busku-Zdroju,
ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój – pok. 220
Termin składania ofert upływa w dniu  17 czerwca 2015r. o  godz. 10.00



11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie  Zamawiającego  –  w  Sali   Konferencyjnej,  pokój  202
w dniu 17.06.2015r. o godzinie 10.10. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający powiadomi  o  wynikach postępowania  wszystkich  Wykonawców.  Wybranemu
Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

12.  OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS  KRYTERIÓ W,  KTÓRYMI
ZAMAWIAJ ĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY  OFERT

1)  Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów  i usług) oraz
ewentualnych upustów i  rabatów. Ofertę  cenową  należy skalkulować  w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia.

2)  Cena  oferty  winna  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia
z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem dostawy
robocizny, materiałów, oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy
wykonaniu zamówienia. Cenę należy podać na formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do
SIWZ.

3)  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny
ofert na podstawie  kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1 cena brutto 95,00%

2 Okres gwarancji 5,00%

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następującej zasady:

Nr kryt. Wzór

1
Cena brutto: Liczba punktów = Cn/Cb x 95, gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

2

Kryterium „okres gwarancji”  oznacza udzielenie dodatkowego okresu
gwarancji  na aparat USG powyżej wymaganego  okresu 24 miesięcy.
W ramach tego kryterium punkty przyznaje się  w skali  od 1 do 5 za
udzielony każdy dodatkowy rok gwarancji.
Punkty przyznaje się w następujący sposób: 
- oferta, w której Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  24 miesiące
nie otrzymuje punktów, 
-  oferta, w której Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  36 miesięcy
otrzymuje 3 punkty,
-  oferta, w której Wykonawca zaproponuje okres gwarancji 48 miesięcy
 otrzymuje 5 punktów.



4) W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do 2 miejsc
po przecinku.

5) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów,
którą stanowi suma punktów w kryterium cena i kryterium okres gwarancji, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu.

6) Zamawiający udzieli  zamówienia Wykonawcy,  którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom  określonym  w  niniejszej  specyfikacji  i  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

13.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą
WPROWADZONE  DO  TRE ŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  W ZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM  UMOW Ę  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA  TAKICH
WARUNKACH.      

 Określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ
              

14 .WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  załącznik Nr 2
4. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 3
5. Projekt umowy – załącznik nr 4. 

Busko-Zdrój, dn. 05.06.2015r. 

Zatwierdzam:


