
  

  

 

Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego 

(wzór formularza ofertowego) 

…………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma) 

…………………………………………………… 
 (adres) 

…………………………………………………… 
 (NIP/PESEL) 

…………………………………………………… 
 (KRS/CEIDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  

…………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

…………………………………..   
                                                                                                                                     miejscowość i data 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu  medycznego dla Oddziałów Kardiologii, 
Elektrofizjologii Zaburzeń Rytmu, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu rezonansu 
magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania, przejęcie odpłatne posiadanego 
przez Zamawiającego rezonansu magnetycznego, a także adaptacja pomieszczeń dla potrzeb montażu 
systemu rezonansu magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania.”  
przedstawiam ofertę dotyczącą przedmiotu postępowania.  
 
1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

 
Zadanie 1 ............................ zł., słownie ............................................................................., 
 
Dotyczy zadania nr 2, 3 i 4 - Warunkiem złożenia ważnej oferty, podlegającej ocenie przez 
Zamawiajacego jest złożenie oferty na zadanie nr 2, 3 i 4: 
 
Zadanie 2 ............................ zł., słownie ............................................................................., 
 
Zadanie 3 ............................ zł., słownie ............................................................................., 
 
Zadanie 4 ............................ zł. (nie mniej niż 600.000,00 zl brutto, słownie 
............................................................................., 
 



  

  

 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego (dotyczy 
zadań: 1-3)  oraz wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
(dotyczy zadania 1-2), a także z modyfikacjami / wyjaśnieniami zamieszczanymi na wskazanej stronie 
internetowej Zamawiającego w toku zapytania ofertowego. 
 
2. Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy   

z tytułu realizacji zamówienia. 
 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do 
realizacji zamówienia na warunkach zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym.  

 
5. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego ogólne warunki umowy – załącznik 

nr 5 do zapytania ofertowego. 
 

6. Adres mailowy wykonawcy do korespondencji …………………………………………………..…… 
 

7. Oświadczam też, że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą. 
 

  



  

  

 

 
                                                                                                          Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Zapoznałam/em się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  w nim 
zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy. Oświadczam też  
że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Miejscowość i data  Imię i nazwisko Wykonawcy  Podpis Wykonawcy 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru oferty  
i ogłoszenia wyników (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000) 

 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Miejscowość i data  Imię i nazwisko Wykonawcy  Podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 1 

Pozycja 1 

1. Jednostka zasilająca dwustanowiskowa   –6 kpl.  

2. Typ/model: ………….............      

3. Producent …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 

KOLUMNA INTENSYWNEJ TERAPII na sale:  

1.  
Producent, kraj pochodzenia, model PODAĆ 

 

 

2.  Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE TAK  

3.  Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie 
powierzchnie bez wystających wkrętów i innych 
elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, 
bez ostrych krawędzi i kantów 

TAK 

 

4.  Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie 
płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane 
do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna 
przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączami. 

TAK 

 

5.  Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°.  
Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-
15° 

TAK 
 

6.  
Kolumna sufitowa w układzie tandem (wspólne 
mocowanie stropowe. Każda strona tandemu 
dwuramienna, o zasięgu pierwszej części 600 mm ± 
5% i drugiej 600 mm ± 5% licząc w osiach ramion. 
Łączny zasięg ramienia łamanego liczony od osi 
sufitowej do osi głowicy 1200 mm ± 5%. 

Dopuszcza się ramiona o długości 750 mm+750 mm 

Ramiona o zasięgu 
pierwszej części 
600 mm ± 5% i 
drugiej 600 mm ± 
5% - 10 pkt. 

Ramiona 
750mm_750mm – 
0 pkt. 

 

7.  Elektro-pneumatyczne lub pneumatyczne 
zwalnianie hamulców mechanicznych przegubu 
stropowego i pośredniego. Konstrukcja hamulców 
zapewniająca ich zablokowanie w przypadku braku 
sprężonego powietrza. Konstrukcja hamulców musi 
dopuszczać przemieszczenie kolumny podczas 
braku sprężonego powietrza – hamulce muszą 
posiadać regulację siły zahamowania tak aby 
możliwe było wyregulowanie siły koniecznej do 
przemieszczenia kolumny w przypadku braku 

TAK 
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sprężonego powietrza. 

8.  Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w 
wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów 
(naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion 
lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne, 
kolorystyczne oznaczenie uruchamianych 
przegubów na przyciskach sterowniczych. 

TAK 

 

9.  Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla 
zachowania odpowiedniej sztywności ramie w 
przekroju dwuwypukło-dwupłaskie lub o kształcie 
trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku 
podłodze lub o przekroju eliptycznym. 

TAK 

 

10.  Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga 
aparatury medycznej jaką można posadowić na 
kolumnie) strona sucha ≥ 200 kg i strona mokra ≥ 
190 kg 

TAK 

 

11.  Głowice kolumny (zarówno strony suchej jak i 
mokrej) wysokości min. 1200 mm  

TAK 
 

STRONA SUCHA 

12.  Głowica kolumny wyposażona w: 

- 2 x półka z o wym. szerokość: 530 mm x głębokość 
480 mm. Półki wyposażone w szyny boczne po 
prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej. 

- 1 x szuflada pojedyncza zamocowana pod 
najniższą półką  

 

TAK  

13.  konsola nośna o przekroju nie większym niż 300mm 
± 10% x 300 ± 10% mm 

TAK  

14.  Jedna z półek wyposażona w na froncie w 
zintegrowany podwójny uchwyt wykonany w całości 
z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym 
(pożądany kolor – dowolny odcień niebieskiego, 
błękit) lub z rękojeścią metalową Uchwyty muszą 
zawierać w sobie, oznaczone kolorystycznie, 
przyciski do pozycjonowania jednostki (zwalnianie 
hamulców pneumatycznych). Nie dopuszcza się 
szyny frontowej ani żadnych elementów łączących 
uchwyty 

TAK  

15.  Wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez 
ostrych krawędzi i kantów –co najmniej 2 
ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego 
(możliwość przełożenia dla wszystkich narożników 
każdej półki) montowane w odpowiadającą mu 
końcówkę szyny bocznej. Do oferty dołączyć zdjęcie 
z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie 

TAK  
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internetowej) folderu producenta.  

Udźwig półki min. 50 kg. 

16.  Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali 
lub aluminium, malowane proszkowo 

TAK  

17.  Półka z regulacją ustawienia wysokości konsoli co 
najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość 
mocowania do wszystkich 4 ścian).  

Ustawienie półki 
na 4 ścianach – 10 
pkt. 

Ustawianie półki 
tylko na froncie – 
0pkt. 

 

18.  Mocowanie półek za pomocą mechanizmu 
szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm. 
Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ± 
20% lub płynna, nie skokowa. 

Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami 
w każdym położeniu półki na froncie i na plecach 
konsoli 

Mocowanie półek 
za pomocą 
mechanizmu 
szybkozatrzaskow
ego – 20 pkt. 

Mocowanie do 
szyny na froncie 
głowicy – 0 pkt. 

 

19.  Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne:   

- min. 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z 
bolcem uziemienia Schuko i klapką  

 - min. 16 x gniazdo ekwipotencjalne 

- min 1 podwójne gniazdo RJ45 

Przygotowanie do instalacji w przyszłości min 2 
gniazd telekomunikacyjnych 

TAK  

20.  Gniazda gazów medycznych typ AGA – system 
złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj. 
kompatybilnych z tym systemem złączy. 

Gniazda zlokalizowane na tylnej ścianie głowicy 
kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm 
stosownie do rodzaju gazu i opisane. 
-  min. 2 x Próżnia  

-  min. 2 x Sprężone powietrze  

-  min. 2 x Tlen  

(wszystkie na ścianie tylnej) 

TAK  

21.  Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy, 
oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w 
wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez 
niewłaściwym podłączeniem 

TAK  

22.  Wszystkie gniazada gazowe i elektryczne 
zlokalizowane w panelach  max 2 szt w panelu  
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Panel mocowany w głowicy nie wystający poza jej 
obrys .Panel o wysokości max 125 mm szerokością 
dostosowany do wymiarów głowicy . Możliwość 
samodzielnego repozycjpnowania paneli gazowych i 
elektrycznych przez użytkownika po instalacji 
kolumny na wszystkich 4 ściankach głowicy  

23.  Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia 
(półek, szyn montażowych, wysięgników, 
uchwytów, itp.) 

  

24.  Akcesoria:  

- Wieszak na płyny infuzyjne, drążek 
mocowany w systemie zatrzaskowym  na 
wysięgniku drążek o dług min 1000mm i 
średnicy min 20mm 

- Lampka ledowa mocowana do szyny 
akcesoryjnej . 

- 2x szyna sprzetowa o długości min 400mm 
(ueroszyna) mocowana do głowicy na 
zatrzaski  

- Schowek na nadmiar kabli zamontowany w 
ścianie głowicy zamykany. 

TAK  

25.  Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie 
powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych 
krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) 
głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza 
się elementów paneli głowicy lakierowanych. 

TAK  

STRONA MOKRA 

26.  Głowica kolumny wyposażona w: 

- 2 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości 
1000 mm na wysięgniku jednoramiennym 
przymocowanym do boku konsoli na mechanizm 
zatrzaskowy , 1 drążek y wyposażony w wieszak do 
wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością 
zmiany wysokości położenia butli.  

-1x Schowek na nadmiar kabli montowany w ścianie 
głowicy z zamknięciem  

- Min 3 szyny akcesoryjne montowane na ścianie 
głowicy za pomocą mechanizmu zatrzaskowego 

 

TAK . 
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27.  Głowica kolumny wyposażona w: 

- 2 x półka z o wym. szerokość: 530 mm x głębokość 
480 mm. Półki wyposażone w szyny boczne po 
prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej. 

- 2 x szuflada pojedyncza zamocowana pod 
najniższą półką Zamontowana jako blok szuflad  

 

TAK  

 

28.  Jedna z półek wyposażona w na froncie w podwójny 
uchwyt wykonany w całości z tworzywa sztucznego 
w kolorze nie czarnym (pożądany kolor – dowolny 
odcień niebieskiego, błękit) lub z rękojeścią 
metalową Uchwyty muszą zawierać w sobie, 
oznaczone kolorystycznie, przyciski do 
pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców 
pneumatycznych). Nie dopuszcza się szyny 
frontowej ani żadnych elementów łączących 
uchwyty 

 

 

29.  Wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez 
ostrych krawędzi i kantów –co najmniej 2 
ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego 
(możliwość przełożenia dla wszystkich narożników 
każdej półki) montowane w odpowiadającą mu 
końcówkę szyny bocznej. Do oferty dołączyć zdjęcie 
z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie 
internetowej) folderu producenta.  

Udźwig półki min. 50 kg. 

TAK  

30.  Półka z regulacją ustawienia wysokości konsoli co 
najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość 
mocowania do wszystkich 4 ścian).  

Ustawienie półki 
na 4 ścianach – 10 
pkt. 

Ustawianie półki 
tylko na froncie – 
0pkt. 

 

31.  Mocowanie półek za pomocą mechanizmu 
szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm. 
Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ± 
20% lub płynna, nie skokowa. 

Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami 
w każdym położeniu półki na froncie i na plecach 
konsoli 

Mocowanie półek 
za pomocą 
mechanizmu 
szybkozatrzaskow
ego – 20 pkt. 

Mocowanie do 
szyny na froncie 
głowicy – 0 pkt. 

 

32.  konsola nośna o przekroju nie większym niż 300mm 
± 10% x 300 ± 10% mm 

TAK  

33.  Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali 
lub aluminium, malowane proszkowo 

TAK  
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34.  Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne:   

- min. 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z 
bolcem uziemienia Schuko  i klapką                                                                                           
- min. 16 x gniazdo ekwipotencjalne 

- 1 podwójne gniazdo RJ45 

Przygotowanie do instalacji w przyszłości min 2 
gniazd telekomunikacyjnych 

TAK  

35.  Gniazda gazów medycznych typ AGA – system 
złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj. 
kompatybilnych z tym systemem złączy. 

Gniazda zlokalizowane na tylnej ścianie głowicy 
kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm 
stosownie do rodzaju gazu i opisane. 
-  min. 2 x Próżnia  

-  min. 2 x Sprężone powietrze  

-  min. 2 x Tlen 

 (wszystkie na ścianie tylnej) 

TAK  

36.  Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy, 
oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w 
wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez 
niewłaściwym podłączeniem 

TAK  

37.  Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia 
(półek, szyn montażowych, wysięgników, 
uchwytów, itp.) 

TAK  

38.  Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie 
powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych 
krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) 
głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza 
się elementów paneli głowicy lakierowanych. 

  

39.  Do opisanej konfiguracji należy przedstawić projekt 
na autoryzowanym przez producenta 
oprogramowaniu lub potwierdzony przez 
producenta rysunek techniczny przedstawiający 
najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący – 
schemat, siły działające na strop, media, 
zwymiarowanie od podłogi do elementów kolumny: 
konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odległości ramion 
od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron 
konsoli kolumny z uwzględnieniem akcesoriów i 
wszystkich mediów – prądy niskie i wysokie oraz 
gazy. Nośności kolumn oraz pozostałe elementy, 
które mogą potwierdzić spełnienie oczekiwań 
Zamawiającego. W przypadku producentów 
zagranicznych dopuszcza się materiał w J. 

TAK  
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angielskim lub niemieckim. 

 

40.  Oświadczenie Producenta / autoryzowanego 
dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych 
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego 
podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych 
urządzeń. 

TAK Dołączyć  

41.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
uzupełnienia wykładzin w odpowiednim wymiarze 
w przypadku montażu przezstropowego 

TAK  

 

 

Pozycja 2 

 

1. Pełna nazwa urządzenia:  zestaw pomp infuzyjnych   – 21 kpl.  

2. Typ/model (pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej, pompy infuzyjnej objętościowej, stacji dokującej 
podać ): ………….............      

3. Producent (pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej, pompy infuzyjnej objętościowej, stacji dokującej 
podać ): …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia Parametry 
wymagane 

Parametry oferowane 

Tak/Nie 

podać/opisać 

1 Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna 1-
strzykawkowa do dożylnego, dotętniczego i 
dojelitowego podawania płynów. 

TAK 
 

2 Możliwość pracy pompy w informatycznej sieci 
systemu centralnego zarządzania danymi i transmisji 
danych.  

TAK/ podać 
 

3 Możliwość opcjonalnej bezprzewodowej 
dwustronnej komunikacji pompy z systemem 
centralnego zarządzania  

i transmisji danych. . 

TAK/ NIE Tak – 10 
pkt  

Nie – 0 pkt 
 

4 Możliwość połączenia pompy w sieć z komputerem 
centralnym - samodzielnie lub poprzez stację 
dokującą. . 

TAK / podać 
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5 Automatyczne mocowanie strzykawki w pompie od 
frontu pompy. 

TAK 

 
 

6 Zabezpieczenie przed samoczynnym opróżnieniem 
strzykawki – również dla tłoka strzykawki 
niezablokowanego w głowicy tłoczącej 

 

TAK/podać 

  

7 Zabezpieczenie przed wymianą strzykawki przez 
osoby do tego nieuprawnione. .   

TAK 

 
 

8 Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o 
objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml co najmniej 3-ech 
róznych producentów strzykawek, dostępnych na 
rynku.  

TAK  

  

9 Automatyczne rozpoznawanie przez pompę 
rozmiaru strzykawki. 

TAK  

 
 

10 Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 
0,1÷999,9 ml/godz.  

TAK/podać 

 
 

11 Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności 
przerywania wlewu. 

TAK  

 
 

12 Możliwość podania bolusa na żądanie.  TAK  

13 Możliwość podania bolusa o określonej objętości.  TAK  

14 Możliwość podawania bolusa regularnie w 
programowanych odstępach czasu od 1 min. do 24 
godzin.  

TAK/ podać 
 

15 Zakres programowania prędkości podaży bolusa: 
minimum 1÷1600 ml/godz. . 

TAK/ podać  

16 Dokładność mechaniczna pompy: nie gorsza niż 
±0,5%. . 

TAK / podać  

17 Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego 
bolusa po alarmie okluzji (funkcja anty-bolus po 
okluzji). . 

TAK 
 

18 Zakres programowania objętości do podawania 
(VTBD): minimum 0,1÷9999 ml.  

TAK / podać  
 

19 Zakres programowania czasu infuzji: minimum od 1 
min. do 72 godz. . 

TAK / podać 

1 min – 72 godz. – 
0 pkt 

Pow. 72 h – 5 pkt 
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20 Możliwość programowania parametrów infuzji w 
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez 
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w 
odniesieniu do czasu. . 

TAK  

 

21 Możliwość programowania parametrów bolusa w 
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez 
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w 
odniesieniu do czasu. . 

TAK  

 

22 Tryby pracy:  

Minimum 12 programów infuzji o różnych 
parametrach 

Spadek – utrzymanie – wzrost podaży. 

Podaż okresowa z przerwami. 

Dawka w czasie. 

Kalkulacja prędkości podaży. 

TAK / podać 

 

23 Możliwość ustawiania co najmniej 7-miu poziomów 
ciśnienia okluzji w zakresie od 0,1 do 1,2 bar. 

TAK / podać 
 

24 Pompa wyposażona w tryb przejęcia: automatyczne 
przejmowanie infuzji  przez kolejną pompę 
natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. 
Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie 
oznaczone na ekranie. np. pompa 1, pompa 2.  

TAK 

 

25 Pompa wyposażona w system monitorujący wzrost / 
spadek ciśnienia, pracujący przy małych 
prędkościach podaży z dokładnością nie gorszą niż 
±1 mmHg, działający niezależnie od głównych 
nastaw progu ciśnienia okluzji, bez konieczności 
stosowania specjalnych drenów 

TAK 

 

26 Przynajmniej jedna pompa na stanowisko pacjenta 
wyposażona w funkcję TCI.   

TAK  
 

27 Możliwość opcjonalnego rozszerzenia 
oprogramowania pozostałych pomp o funkcję TCI 

TAK/NIE Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt 
 

28 Możliwość opcjonalnego rozszerzenia 
oprogramowania pompy o funkcję PCA i PCEA 

TAK/ NIE Tak – 5 
pkt  

Nie – 0 pkt 

 

29 Możliwość prowadzenia znieczulenia 
zewnątrzoponowego. 

TAK/ NIE Tak – 5 
pkt  

Nie – 0 pkt 
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30 Możliwość zainstalowania w pompie biblioteki 
leków: minimum 500 leków z parametrami infuzji, z 
możliwością podzielenia protokołów na min. 30 
grup/kategorii 

TAK / podać 

 

31 Wyświetlanie nazwy podawanego leku i 
zaprogramowanych parametrów infuzji w całym 
czasie infuzji.  Dopuszczalne wyświetlanie 
naprzemienne 

TAK  

 

32 Funkcja KVO z możliwością programowania 
parametrów bezpośrednio lub z poziomu 
oprogramowania serwisowego, i wyłączenia funkcji.  

TAK  
 

33 Możliwość programowania przerw w podaży. TAK  

34 Podświetlany panel sterowania i klawiatura z 
możliwością regulacji natężenia podświetlenia 

TAK 
 

35 Sygnalizowanie pracy pompy.   TAK  

36 Możliwość zmiany wielkości znaków w wyświetlanej 
informacji o prędkości podaży. 

TAK 
 

37 

38 Akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów 
alarmowych. 

TAK 
 

39 Alarm pustej strzykawki.  TAK  

40 Alarm zatrzymanej infuzji. TAK  

41 Alarm okluzji.  TAK  

42 Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. TAK  

43 Alarm wstępny przed końcem infuzji. TAK  

44 Alarm rozładowanego akumulatora.  TAK  

45 Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania 
akumulatora. 

TAK 
 

46 Alarm braku strzykawki  lub źle założonej strzykawki. TAK  

47 Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki.  TAK  

48 Alarm informujący o uszkodzeniu pompy z 
wyświetlaniem kodu diagnostycznego uszkodzenia. 

TAK 
 

49 Alarm informujący o manipulowaniu przy napędzie 
podczas infuzji. 

TAK 
 

50 

51 Możliwość zasilania pompy z sieci 
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez stację 
dokującą.  

TAK 
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52 Możliwość zasilania pompy, poza stacją dokującą, z 
sieci 230 V AC 50 Hz poprzez opcjonalny zewnętrzny 
zasilacz. 

TAK 
 

53 Zasilanie awaryjne pompy z wewnętrznego 
akumulatora przez co najmniej 10 godzin przy 
prędkości przepływu  

20 ml/godz. 

TAK 

 

54 Możliwość zasilania pompy poza stacją dokującą z 
zewnętrznego źródła napięcia 12 V DC. 

TAK/ NIE Tak – 10 
pkt  

Nie – 0 pkt 

 

55 

56 Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji dokującej.  TAK  

57 Możliwość wyposażenia pompy w opcjonalny 
uchwyt zatrzaskowo łączony z pompą, mocujący 
pompę do rur pionowych i poziomych, do 
zastosowań poza stacją dokującą. 

TAK/ NIE Tak – 5 
pkt  

Nie – 0 pkt 
 

58 Klasa ochrony przeciwporażeniowej (prądem 
elektrycznym) – podać. 

TAK / podać 
 

59 Stopień ochrony IP: minimum IP22.  TAK / podać  

60 Wymiary pompy (szerokość [mm] x głębokość [mm] 
x wysokość [mm])  

podać 
 

61 Masa pompy: nie większa niż 1,6 kg. TAK / podać  

62 Pompa kompatybilna z oferowanymi stacjami 
dokującymi. 

TAK   
 

63 

64 Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna 
objętościowa do dożylnego, dotętniczego i 
dojelitowego podawania płynów. 

TAK  
 

65 Możliwość pracy pompy w informatycznej sieci 
systemu centralnego zarządzania danymi i transmisji 
danych.                                                  

TAK  
 

66 Możliwość opcjonalnej bezprzewodowej 
dwustronnej komunikacji pompy z systemem 
centralnego zarządzania  i transmisji danych. 

TAK/ NIE Tak – 10 
pkt  

Nie – 0 pkt 

 

67 Możliwość połączenia pompy w sieć z komputerem 
centralnym samodzielnie lub poprzez stację 
dokującą. . 

TAK 
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68 Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym, 
niekontrolowanym przepływem składający się z 
dwóch elementów:  

1) zabezpieczenie w pompie;  

2) zabezpieczenie na drenie - kolorystyczne 
kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od 
stosowanej terapii.                        

TAK 

 

69 Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 
0,1 ÷ 1200 ml/godz. 

TAK / podać 
 

70 Możliwość programowania prędkości infuzji w 
zakresie 0,1÷99,99ml/godz.  ze skokiem 
0,01ml/godz.  

TAK/ NIE Tak – 10 
pkt  

Nie – 0 pkt 

 

71 Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności 
przerywania wlewu. 

TAK 
 

72 Możliwość podania bolusa na żądanie. TAK  

73 Możliwość podania bolusa o określonej objętości.  TAK  

74 Zakres programowania prędkości podaży bolusa: 
minimum 1 ÷ 1200 ml/godz. 

TAK, podać  
 

75 Dokładność mechaniczna pompy:  nie gorsza niż ± 
0,5 %. 

TAK, podać  
 

76 Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego 
bolusa po alarmie okluzji (funkcja anty-bolus po 
okluzji). Maksymalna objętość bolusa po alarmie 
okluzji ≤0,2ml 

TAK/ podać 

 

77 Zakres programowania objętości do podawania 
(VTBD): minimum 0,1÷9999 ml.  

TAK/ podać 
 

78 Zakres programowania czasu infuzji: minimum od 1 
min. do 72 godz.  

TAK/ podać1 min – 
72 godz. – 0 pkt 

Pow. 72 h – 5 pkt 

 

79 Możliwość programowania parametrów infuzji w 
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez 
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w 
odniesieniu do czasu. 

TAK 

 

80 Możliwość programowania parametrów bolusa w 
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez 
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w 
odniesieniu do czasu. 

TAK 
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81 Tryby pracy: 

Minimum 12 programów infuzji o różnych 
parametrach. 

Spadek – utrzymanie – wzrost podaży. 

Podaż okresowa z przerwami. 

Dawka w czasie. 

Kalkulacja prędkości podaży. 

TAK  

 

82 Możliwość ustawiania co najmniej 7-miu poziomów 
ciśnienia okluzji w zakresie min. od 0,3 do 1,2 bar. . 

TAK 
 

83 Możliwość precyzyjnej podaży zarówno z czujnikiem 
kropli, jak i bez czujnika. 

TAK 
 

84 Możliwość zainstalowania w pompie biblioteki 
leków: minimum 500 leków z parametrami infuzji, z 
możliwością podzielenia protokołów na min. 30 
grup/kategorii 

TAK 

 

85 Wyświetlanie nazwy podawanego leku i 
zaprogramowanych parametrów infuzji w całym 
czasie infuzji. Dopuszczalne wyświetlanie 
naprzemienne 

TAK 

 

86 Funkcja KVO z możliwością programowania 
parametrów bezpośrednio lub z poziomu 
oprogramowania serwisowego i wyłączenia funkcji.  

TAK 
 

87 Możliwość programowania przerw w podaży. TAK  

88 Podświetlany panel sterowania i klawiatura, z 
możliwością regulacji natężenia podświetlenia 

TAK 
 

89 Ciągła prezentacja ciśnienia w linii w formie 
graficznej.  

TAK 
 

90 System alarmów. 

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów 
alarmowych. 

Alarm czujnika kropli. 

Alarm zatrzymanej infuzji. 

Alarm okluzji. 

Alarm wstępny przed końcem infuzji. 

Alarm rozładowanego akumulatora. 

Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania 
akumulatora. 

Alarm informujący o uszkodzeniu pompy z 
wyświetlaniem diagnostycznego kodu uszkodzenia.                                             

TAK 
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91 System wykrywania pęcherzyków powietrza. 

Wykrywanie pęcherzyków powietrza o objętości ≥ 
0,01ml.  

Sygnalizowanie wykrytych pęcherzyków powietrza.. 

TAK/ podać 

 

92 Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o 
funkcję TCI.. 

TAK 
 

93 Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o 
funkcję PCA. 

TAK 
 

94 

95 Możliwość zasilania pompy z sieci 
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez stację 
dokującą. 

TAK 
 

96 Możliwość opcjonalnego zasilania pompy poza 
stacją dokującą poprzez zewnętrzny zasilacz z sieci 
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. 

TAK 
 

97 Zasilanie awaryjne pompy z wewnętrznego 
akumulatora przez co najmniej 10 godzin przy 
prędkości przepływu 20 ml/godz. 

TAK 
 

98 Możliwość zasilania pompy poza stacją dokującą z 
zewnętrznego źródła napięcia 12 V DC. 

TAK/ NIE Tak – 10 
pkt  

Nie – 0 pkt 

 

99 

100 Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji dokującej. TAK  

101 Możliwość wyposażenia pompy w opcjonalny 
uchwyt zatrzaskowo łączony z pompą, mocujący 
pompę do rur pionowych i poziomych, do 
zastosowań poza stacją dokującą. 

TAK/ NIE Tak – 10 
pkt  

Nie – 0 pkt 
 

102 Klasa ochrony przeciwporażeniowej (prądem 
elektrycznym)  

TAK/ podać 
 

103 Stopień ochrony IP: minimum IP22.  TAK/ podać  

104 Wymiary pompy: (szerokość [mm] x głębokość [mm] 
x wysokość [mm]) – podać. 

podać 
 

105 Masa pompy nie większa niż 1,6 kg. . TAK/ podać  

106 Pompa kompatybilna z oferowanymi stacjami 
dokującymi. 

TAK 
 

107 

108 Moduł stacji dokującej umożliwiający  zamocowanie 
min. 3 szt. pomp strzykawkowych i 1 szt. pomp 
objętościowych, wyspecyfikowanych powyżej 

TAK 
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109 Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z 
komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. 
Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli 
np.RS232. 

TAK 

 

110 System szybkiego mocowania pomp w stacji 
dokującej bez przerywania wlewu. 

TAK 
 

111 Automatyczne podłączenie zasilania do pompy po 
włożeniu pompy do stacji dokującej. 

TAK 
 

112 Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w stacji 
dokującej. . 

TAK 
 

113 Stacja dokująca wyposażona w system alarmów, 
niezależnie od systemu alarmów w pompach 
infuzyjnych.  

Akustyczne i wizualne sygnalizowania stanów 
alarmowych, pozwalające na łatwą identyfikację 
stanowiska wymagającego interwencji personelu 
medycznego.  

Własne zasilanie awaryjne systemu alarmów. 

TAK 

 

114 Możliwość pracy stacji dokującej w informatycznej 
sieci centralnego systemu zarządzania danymi i 
transmisji danych. 

TAK 
 

115 Możliwość współpracy stacji dokującej z 
automatycznym systemem do prowadzenia 
kontrolowanej insulinoterapii. 

TAK 
 

116 Zasilanie stacji dokującej z sieci 
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz  

TAK 
 

117 Możliwość zwiększenia pojemności stacji dokującej 
do 8-miu i 12-tu pomp infuzyjnych..  

TAK 
 

118 Stacja dokująca wyposażona w uchwyt do 
przenoszenia. 

TAK/NIE 

Tak – 10 pkt  

Nie – 0 pkt 

 

119 Możliwość mocowania stacji dokującej do rur 
pionowych i poziomych oraz na oferowanych 
statywach jezdnych bez dodatkowego 
oprzyrządowania. 

TAK 

 

120 Oprogramowanie w jezyku polskim TAK   

121 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

122 Instalacja  sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników 
Zamawiającego w cenie oferty. 

TAK  
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123 Czas reakcji przystąpienia  do usunięcia awarii  od 
chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 
godz. w dni wolne i święta 

TAK  

124 
Okres gwarancji– min. 24 miesiące. 

TAK 
podać 

 

125 Przeglądy techniczne   w okresie trwania gwarancji  
na koszt własny Wykonawcy 

TAK  

126 Zalecana przez Producenta częstotliwość 
wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: 
- trwania gwarancji, 
- po gwarancji. 

TAK 
podać 

 

127 Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych   
i akcesoriów przez okres 5 lat. 

TAK  

128 Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy 
trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie 
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu 
dodatkowych opłat. 

TAK 

 

 

129 
Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy 

Podać 

  

 

130 Oświadczenie Producenta / autoryzowanego 
dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych 
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego 
podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych 
urządzeń. 

TAK załaczyć 
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Pozycja 3 

1. Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej   – 1 kpl.  

2. Typ/model ………….............      

3. Producent …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 

 

LP. PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) Parametry 
wymagane 

Parametr oferowany 
(opisać) 

I. Informacje ogólne  Informacje ogólne 

1. 
Rok produkcji 2020/2021- urządzenie fabryczne 
nowe 

TAK, podać  

2. Model/Typ/Producent TAK, podać  

II. Opis parametrów  Opis parametrów 

1. Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja TAK  

2. Działanie urządzenia w pełni elektryczne TAK  

3. 

Głębokość i częstość kompresji zgodnie z 
wytycznymi ERC 

Głębokość – od 4 do 6 cm 

Częstość – od 100 do 120 ucisk/min. 

TAK  

4. 
Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych 
dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością 
ucisku w granicach 4 – 5 cm 

TAK  

5. 
Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia 
klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie 
podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) 

TAK  

6. 

Źródło zasilania:  

- akumulator wewnętrzny                          

- zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V                                                  

- zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V       

TAK  

7. 
Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 
120 min. 

TAK  

8. 
Możliwość automatycznego doładowywania 
akumulatora wewnętrznego podczas pracy 
urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania 

TAK  
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(230 V AC lub 12 V DC) 

9. Ładowarka wewnątrz urządzenia TAK  

10. 

Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej 
kompresji w trakcie transportu pacjenta przy  
zasilaniu z akumulatora wewnętrznego :  min. 40 
min.           

TAK  

11. 
Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności 
zdejmowania urządzenia z pacjenta 

TAK  

12. 
Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą 
/plecakiem < 12 kg 

TAK  

13. 

Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych 
medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu 
PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia 
(.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany 
adres email 

TAK  

14 
Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu 
przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 
sekund 

TAK  

15 
Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości 
uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 
102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. 

TAK  

WYPOSAŻENIE  

1. torba lub plecak TAK  

2. deska pod plecy TAK  

3. podkładka stabilizująca pod głowę TAK  

4. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia TAK  

5. 
jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z 
pacjentami przy masażu (min. 12 szt.) 

TAK  

6. akumulator TAK  

III. GWARANCJA  GWARANCJA 

1. Gwarancja min. 24 miesiące TAK  

2 
Serwis pogwarancyjny, dostępność części 
zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży 

TAK  

IV. INNE  INNE 

1. Instrukcja pisemna w języku polskim TAK  

2. Komunikacja z aparatem w języku polskim. TAK  

3. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE    TAK  
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4. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także 
przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie 
oferty. 

TAK  
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Pozycja 4 

1. Kardiostymulator zewnętrzny   – 2 kpl.  

2. Typ/model ……………..........      

3. Producent …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 

 

LP. PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) Parametry 
wymagane 

Parametr oferowany 
(opisać) 

I. Informacje ogólne  Informacje ogólne 

1. 
Rok produkcji 2020/2021- urządzenie fabryczne 
nowe 

TAK, podać  

2. Model/Typ/Producent TAK, podać  

II. Opis parametrów  Opis parametrów 

1 Tryb stymulacji SSI, S00, stymulacja uderzeniowa TAK  

2 Częstość stymulacji 30-250/min  TAK  

3 Szybka stymulacja (uderzeniowa): 60-1000ppm TAK  

4 Amplituda impulsów  min: 0,1-17V  TAK  

5 Polarnośc:UP/BP TAK  

6 Szerokość impulsów 1,0 ms TAK  

7 Czułość: 1-20mV lub ±0,2mV  TAK  

8 Okres refrakcji: 250ms ±5% TAK  

9 Kontrola impedancji obwodu elektrody, sygnalizacja 
dźwiękowa 

TAK  

10 Zakres tolerancji impedancji elektrod : 200-2000Ω  TAK  

11 Ostrzeżenie  EOS, sygnalizacja świetlna (LED) TAK  

12 Czas użytkowania >500 godzin TAK  

13 Typ baterii: alkaliczne ogniwa manganowe typ, 9V TAK  

14 Łatwość w obsłudze, regulacja ustawień za pomocą 
pokręteł dostępnych na panelu głównym  

TAK  

15 Różne możliwości podłączenia elektrod czasowych TAK  

16 Możliwość wymiany baterii bez odłączania TAK  
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urządzenia 

17 Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wysokiej 
częstości  

TAK  

18 Masa z baterią : poniżej 250g TAK  

19 Kabel do połączenia elektrod czasowych z 
stymulatorem   

TAK  

20 Przeźroczysta przyłbica, chroniąca panel sterowania, 
z zabezpieczeniem przed przypadkowym zsunięciem  

TAK  

III. GWARANCJA  GWARANCJA 

1. Gwarancja min. 24 miesiące TAK  

2 
Serwis pogwarancyjny, dostępność części 
zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży 

TAK  

IV. INNE  INNE 

1. Instrukcja pisemna w języku polskim TAK  

2. Komunikacja z aparatem w języku polskim. TAK  

3. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE    TAK  

4. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także 
przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie 
oferty. 

TAK  
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Pozycja 5 

1.  Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej 1 szt.  

2. Typ/model ……………..........      

3. Producent …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 

 

Lp. Opis parametru 
Parametr 
wymagany/oceniany 

Wartość ofertowana 

1 Nazwa / producent Podać   

2 Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. TAK   

3 Długość całkowita 2100 ± 80mm   

4 

Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych 
zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i 
siedzącej min. 1170 mm   

5 Szerokość całkowita 820 ± 80mm   

6 
Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża 
do górnej płaszczyzny leża z materacem 650± 80 mm   

7 
Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża 
do górnej płaszczyzny leża z materacem 950± 80 mm   

8 

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. 
Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione 
płytami. Podwozie zabudowane pokrywą 
tworzywa sztucznego. TAK   

9 
Manualna regulacja segmentu oparcia pleców 
wspomagana sprężyną gazową TAK   

10 

Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu 
oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 
min. 0°-90° 

Tak 20pkt, 

Nie 0 pkt 

 

11 

Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga dostępna obustronnych 
dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem 
realizowanej funkcji. TAK   

12 
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga min. -18°-+18° Tak 20pkt, 
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Nie 0 pkt 

13 

Obustronny nożny pedał do hydraulicznej 
regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym 
oznaczeniem realizowanej funkcji. TAK   

14 

Centralna podwójna jednoczesna blokada 
wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu 
dźwigni nożnej TAK   

15 

Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem 
kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz 
funkcji jazdy na wprost. TAK   

17 

Nośność maksymalna min. 317 kg. Tak 20pkt, 

Nie 0 pkt 

 

18 

Obustronny nożny pedał do hydraulicznej 
regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym 
oznaczeniem realizowanej funkcji. 

 

Tak 20pkt, 

Nie 0 pkt 

 

 

 
19 

Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową 
bez widocznej metalowej osi obrotu 

TAK 
  

20 MATERAC TAK   

21 Długość 1900 ±80mm   

22 Szerokość 760 ± 80mm   

23 Grubość 76± 80mm   

24 

Materac piankowy wodoszczelny ze zgrzewanymi 
krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na 
promieniowanie UV 

Tak 10pkt, 

Nie 0 pkt 

 25 WYPOSAŻENIE TAK   

26 
Ergonomiczne uchwyty prowadzące od strony 
głowy Pacjenta 

TAK 
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Pozycja 6 

1. Holter ciśnieniowy rejestratory 4  szt.  

2. Typ/model ……………..........      

3. Producent …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 

 

 

Lp. Opis parametru 
Parametr 
wymagany/oceniany 

Wartość ofertowana 

1 Nazwa / producent Podać   

2 

Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i 
oscylometryczna 

 

TAK 

  

3 

Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia 
skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego 
ciśnienia tętniczego 

 

TAK 

 

4 

Rejestrator przystosowany technicznie do 
pomiarów u dorosłych i dzieci 

 

TAK 

 

5 

Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania 
głosowego danych pacjenta 

 

TAK 

 

6 

Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg 

 

TAK 
 

7 

Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm 

 

TAK 
 

8 

Rejestrator z wbudowanym kolorowym 
wyświetlaczem OLED 

 

TAK 

 

9 

Wbudowany w rejestrator port mini-USB do 
komunikacji z komputerem 

 

TAK 
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10 

Czas rejestracji 48 godzin 

 

TAK 
 

11 

Funkcja uruchomienia i zaprogramowania 
badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z 
rejestratora bez użycia komputera 

 

TAK 

 

12 

Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych 
na ekranie rejestratora 

 

TAK 

 

13 

Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników 
pomiarów pacjentowi 

 

TAK 

 

14 

Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia 
pomiaru 

 

TAK 

 

15 

Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie 
do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta 

 

TAK 

 

16 

Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta 
(przycisk pacjenta) 

 

TAK 

 

17 

Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego 
wykonywania 

 

TAK 

 

18 

Możliwość wykonania pauzy w czasie badania 
(np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i 
wznowienia rejestracji bez konieczności 
ponownego programowania urządzenia 

 

TAK 

 

19 

Cztery programy pomiarowe z możliwością 
niezależnego dostosowania i programowania 
interwałów 

 

TAK 

 

20 

Możliwość podziału doby na co najmniej 3 
podokresy 

 

TAK 

 

21 
Możliwość programowania interwałów 
międzypomiarowych od 5 do 240 minut 

TAK 
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22 

Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania 
głosowego 

 

TAK 

 

23 

W zestawie oprogramowanie pracujące w 
środowisku Windows 7, 8 i 10 (32 lub 64bit), 
umożliwiające prezentację graficzną (wykresy, 
histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów, 
statystyki) mierzonych parametrów, z 
identyfikacją metody pomiarowej 

 

TAK 

 

24 

Możliwość ustalenia i prezentacji wartości 
progowych ciśnienia dla podokresów 
pomiarowych (wytyczne ECS, AHA lub własne) 

 

TAK 

 

25 

Dane statystyczne na temat ciśnienia 
maksymalnego, średniego, minimalnego, 
odchylenia standardowego liczone dla każdego 
mierzonego parametru, oddzielnie dla 
podokresów i całości badania 

 

TAK 

 

26 

Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i 
ładunku ciśnienia 

 

TAK 

 

27 

Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych 
pomiarów 

 

TAK 

 

28 

Automatyczna klasyfikacja wyników badania 
według norm ESC 

 

TAK 

 

29 

Możliwość konfiguracji zawartości raportu 
końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z 
uwzględnieniem danych prezentowanych przez 
oprogramowanie 

 

TAK 

 

30 

Zasilanie z 2 ogniw typu AA 

 

TAK 
 

31 

Waga rejestratora z kompletem ogniw 
zasilających maks. 200 g 

 

TAK 
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32 

W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z 
ładowarką 

 

TAK 

 

33 

W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla 
dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia 
powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz 
„S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych) 

 

TAK 

  

34 

Oświadczenie Producenta / autoryzowanego 
dystrybutora o przejęciu zobowiązań 
gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę 
/(wskazanego podwykonawcę) w zakresie 
zaoferowanych urządzeń. 

Tak Załaczyć 
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Pozycja 7 

1. Zestaw do trudnej intubacji/ bronchoskopii z przenośnym torem wizyjnym 3  szt.  

2. Typ/model ……………..........      

3. Producent …………………………… 

4. Rok produkcji: 2020/2021 

 

 

Lp. Opis parametru 
Parametr 
wymagany/oceniany 

Wartość ofertowana 

1 Monitor systemu wideoendoskopowego – 3szt.  TAK  

2 Ekran monitora z matrycą TFT o przekątnej min. 
7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160° 

TAK  

3 Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli TAK  

4 Monitor wyposażony w dwa wejścia do 
jednoczesnego podłączenia dwóch 
wideoendoskopów, np. wideorhinolaryngoskopu 
i wideootoskopu lub głowic kamery 
endoskopowej 

TAK  

5 Współczynnik ochrony monitora IP54 TAK  

6 Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski 
membranowe 

TAK  

7 Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, 
kolor, kontrast 

TAK  

8 Funkcja balansu bieli TAK  

9 Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo-
jonowy) oraz sieciowe, możliwość pracy w 
trakcie ładowania akumulatora 

TAK  

10 Graficzny wskaźnik informujący o poziomie 
naładowaniu akumulatora wyświetlany na 
ekranie monitora 

TAK  

11 Monitor wyposażony w gniazdo kart SD 
umożliwiające dokumentację obrazową w 
postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4) 

TAK  

12 Monitor wyposażony w gniazdo USB TAK  

13 Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo 
bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania 

TAK  
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14 Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z 
uchwytu wideoendoskopu oraz poprzez przyciski 
monitora 

TAK  

15 Możliwość zamocowania monitora na stojaku TAK  

16 Wyjście wideo HDMI do podłączenia do 
większego monitora 

TAK  

17 Możliwość rozbudowy monitora o głowicę 
kamery endoskopowej do połączenia ze 
standardowymi optykami sztywnymi 

TAK  

18 Waga monitora nie większa niż 1300 g TAK  

19 Monitor kompatybilny z wideoendoskopami oraz 
wideolaryngoskopami z serii C-Mac posiadanymi 
przez zamawiającego 

TAK  

20 Stojak na kółkach do monitora TAK  

 Łyżki wideolaryngoskopowe – 3 szt. TAK  

21 Łyżka wideolaryngoskopowa o rozmiarze MAC #3 TAK  

22 Łyżka wideolaryngoskopowa o rozmiarze MAC #4 TAK  

23 Kosz do mycia i przechowywania 
widelaryngoskopów, kosz o rozmiarach 260 x 
120 x 170 mm (+- 5mm) 

TAK  

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 2 
 
 

SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z MODUŁEM AUDIO-WIZUALNYM WSPOMAGAJĄCYM BADANIA 
                    

Podać producenta,  nazwę aparatu……………………….. 

Rok produkcji …………………… 

 
  PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WARUNEK WYMAGANY 

(GRANICZNY) 
WARTOŚĆ 
OFEROWANA 

PUNKTACJA 

1  Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w 
Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Wymóg odnosi się do całego 
urządzenia, a nie dla jego części składowych. 

TAK. Załączyć wymagane 
dokumenty 

 Bez punktacji 

2  Aparat i wyposażenie nowe, nieużywane i nieregenerowane, rok 
produkcji 2021. 
 

TAK. Podać  Bez punktacji 

  MAGNES     
3  Indukcja stałego pola magnetycznego: min. 1,5T TAK, podać  Bez punktacji 
4  Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. TAK  Bez punktacji 
5  Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym Podać [kg]  Wartość najmniejsza 10 

pkt., największa 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

6  Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii 
zero-boil-off. 

TAK  Bez punktacji 

7  Aktywny SHIM instalacyjny TAK  Bez punktacji 
8  Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po 

wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania 
wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI 

TAK, wskazać nazwę i 
szczegółowy opis działania w 
części sprzętowej i 
programowej oferowanego 
rozwiązania 

 Bez punktacji 



 Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, 
mierzona  metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzny 
pomiarowe: 

    

9  o średnicy 10 cm Podać wartość ( przypadku 
niepodania wartości 0 pkt) 

 Wartość najmniejsza 5 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

10  o średnicy 20 cm Podać wartość ( przypadku 
niepodania wartości 0 pkt) 

 Wartość najmniejsza 5 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

11  o średnicy 30 cm Podać wartość ( przypadku 
niepodania wartości 0 pkt) 

 Wartość najmniejsza 10 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

12  o średnicy 40 cm Podać wartość ( przypadku 
niepodania wartości 0 pkt) 

 Wartość najmniejsza 10 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

13  o średnicy 45 cm Podać wartość ( przypadku 
niepodania wartości 0 pkt) 

 Wartość najmniejsza 10 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

14  o średnicy 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm Podać wartość ( przypadku 
niepodania wartości 0 pkt) 

 Wartość najmniejsza 10 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

15  Maksymalny wymiar FOV [cm] Podać wartość dla wszystkich 
osi 

 Bez punktacji 

16  Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem 
SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i 
obudowami); wymagane ≥ 70 cm. 

TAK, Podać wartość [cm]  Bez punktacji 

 SYSTEM GRADIENTOWY       
17  Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym 

hałas generowany przez gradienty. 
TAK  Bez punktacji 

18  Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z 
(równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w 
FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 33 mT/m. 

TAK, Podać wartość [mT/m] 
 

Bez punktacji 

19  Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z 
równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w 
FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 120 T/m/s. 

TAK, Podać wartość [T/m/s] 
 

Bez punktacji 

  SYSTEM RF       



20  Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej 
niż jeden nadajnik; wymagane nie mniej niż 16 kW 

TAK, Podać wartość [kW]  Bez punktacji 

21  Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 16 bitów TAK, Podać [bity]  Bez punktacji 

22  System z transmisją cyfrową. Minimum od magnesu do rekonstruktora TAK  Bez punktacji 
23  Liczba równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF ≥ 64 lub 

system wyposażony w pełni cyfrowy tor odbiorczy RF niezależny od 
kanałów, tj. z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki 
analogowo-cyfrowe (technologia cewek z wyjściem optycznym 
dStream, Breeze lub równoważna) 

TAK, Podać typ rozwiązania  Bez punktacji 

24  Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF, mierzona w 
odbiorniku RF nie mniej niż 165 dB 

TAK, podać  Wartość największa 10 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

25  Cyfrowa filtracja RF TAK  Bez punktacji 
26  Kontrola częstotliwości TAK  Bez punktacji 
27  Kontrola fazy TAK  Bez punktacji 
28  Kontrola amplitudy TAK  Bez punktacji 
29  System minimalizacji SAR TAK, opisać  Bez punktacji 
  CEWKI      
30  Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza w obudowie magnesu 

(whole body) 
TAK  Bez punktacji 

31  Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi  
(neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego 
obiektu akwizycji równoległych   (typu SENSE , iPAT, ASSET,  lub zgodnie 
z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek 
opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne 
mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) 

TAK, min.20 kanałów 
odbiorczych w obrębie 
badanego obiektu. Podać ilość 
kanałów, nazwę zaoferowanej 
cewki (lub zestawu cewek) i 
techniki obrazowania 
równoległego 

 Bez punktacji 

32  Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa 
(C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z 
protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca 
stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z 
nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek 
opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne 
mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) 

TAK,  min. 40 kanały odbiorcze. 
Podać ilość kanałów, nazwę 
zaoferowanej cewki (lub 
zestawu cewek) i techniki 
obrazowania równoległego 

 Bez punktacji 



33  Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego 
ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z 
automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu 
badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie 
akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą 
producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w 
innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być 
spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) 

TAK, min. 50 kanały odbiorcze 
w obrębie badanego obiektu. 
Podać ilość kanałów, nazwę 
zaoferowanej cewki (lub 
zestawu cewek) i techniki 
obrazowania równoległego 

 Bez punktacji 

34  Cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej 
lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, do realizacji badania 
tułowia, umożliwiające stosowanie w obrębie całego badanego obiektu 
akwizycji równoległych  (typu SENSE , iPAT, ASSET lub  zgodnie z 
nomenklaturą producenta) 
(Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach 
lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez 
cewki opisane w innych punktach) 

TAK,  min. 32 kanałów 
odbiorczych w obrębie 
badanego obiektu-Podać.  
Podać nazwę zaoferowanych 
cewek (lub zestawów cewek) i 
techniki równoległej. 

 Bez punktacji 

35  Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie 
minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej 
cewki minimum 32 kanałowej zaoferowanej w punkcie poprzednim 34 

TAK/NIE, podać nazwę cewki i 
zakres badania 

 TAK - 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

36  Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu 
kolanowego pozwalająca na  akwizycje równoległe   (typu SENSE , iPAT, 
ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) 

TAK,  min. 16 kanałów 
odbiorczych w obrębie 
badanego obiektu. Podać ilość 
kanałów, nazwę zaoferowanej 
cewki i techniki obrazowania 
równoległego. 

 Bez oceny 

37  Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu 
barkowego pozwalająca na  akwizycje równoległe   (typu SENSE , iPAT, 
ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) 

TAK,  min. 16 kanałów 
odbiorczych w obrębie 
badanego obiektu. Podać ilość 
kanałów, nazwę zaoferowanej 
cewki i techniki obrazowania 
równoległego. 

 Bez punktacji 

38  Cewka powierzchniowa dedykowana lub zestaw złożony z cewki do 
badania tułowia z podstawką dystansową certyfikowaną przez 
producenta MR do badania kończyn dolnych w zakresie minimum 60 
cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu 
akwizycji równoległych  (typu SENSE , iPAT, ASSET lub  zgodnie z 
nomenklaturą producenta) 
(Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach 
lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez 

TAK,  min. 32 kanały odbiorcze 
w obrębie badanego obiektu-
Podać.  Podać nazwę 
zaoferowanych cewek (lub 
zestawów cewek) i techniki 
równoległej. 

 Bez punktacji 



cewki opisane w innych punktach) 

39  Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie 
kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz 
nadgarstka pozwalająca na  akwizycje równoległe   (typu SENSE , iPAT, 
ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) 

TAK,  min. 16 kanałów 
odbiorczych w obrębie 
badanego obiektu.  Podać ilość 
kanałów, nazwę zaoferowanej 
cewki i techniki obrazowania 
równoległego. 

 Bez punktacji 

40  Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury 
producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów 
skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów  (np. łokieć,  
przedramię nadgarstek, kostka) pozwalająca na  akwizycje równoległe   
(typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) 

TAK,  min. 4 kanały odbiorcze w 
obrębie badanego obiektu.  
Podać ilość kanałów, nazwę 
zaoferowanej cewki i techniki 
obrazowania równoległego. 

 Bez punktacji 

  OTOCZENIE PACJENTA      
41  Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również 

ruchu pionowego stołu)  ≥  250 kg 
TAK  Wartość największa 5 

pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

42  Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalające na 
przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na 
ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia, w czasie nie dłuższym od 45 
s od podjęcia decyzji do rozpoczęcia resuscytacji poza pomieszczeniem 
MR, uwzględniając odłączenie cewek do badania tułowia, możliwe do 
obsługi przez jedną osobę 

TAK  Bez punktacji 

43  Pełna waga systemu transportowego (odłączanego stołu, blatu z 
dedykowanym wózkiem) 

TAK, podać  Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

44  System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla 
wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii 
bezprzewodowej 

TAK  Bez punktacji 

45  System monitorowania oddechu inny niż pas oddechowy, pozwalający 
na monitorowanie ruchów całej klatki piersiowej i brzucha z częstością 
minimum 20 pomiarów na sekundę, co najmniej w 50 różnych 
punktach na ciele pacjenta jednocześnie 

TAK/NIE, podać nazwę 
rozwiązania 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

46  System monitorowania oddechu pacjenta w technologii bezdotykowej, 
możliwy do stosowania w badaniach z cewkami badania minimum do 
tułowia, głowy/szyi i kręgosłupa 

TAK/NIE, podać nazwę 
rozwiązania 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

47  Materace stołu o dużej grubości, minimum 6 cm, dostosowujące się do 
kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego 
kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość 

TAK/NIE, podać nazwę 
rozwiązania 

 Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 



artefaktów ruchowych 

48  Zestaw dedykowanych podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona 
pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w 
czasie badania 

TAK, opisać  Bez punktacji 

49  Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu 
magnetycznego podstawka pod cewkę do badania tułowia 
uniemożliwiająca bezpośredni kontakt pacjenta z powierzchnią cewki 

TAK, podać nazwę  Bez punktacji 

50  Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu 
magnetycznego podstawka umożliwiająca pochylanie cewki do 
badania głowy i szyi, z regulacją kąta pochylenia cewki 

TAK, podać nazwę  Bez punktacji 

51  Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane 
słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z 
pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. 

TAK  Bez punktacji 

52  Automatyczne komendy głosowe z instruktarzem dla pacjenta w czasie 
badania 

TAK  Bez punktacji 

53  Dwa identyczne panele sterujące po obu stronach magnesu 
pozwalające na kontrolę systemu i wyświetlające dane oraz parametry 
fizjologiczne pacjenta 

TAK  Bez punktacji 

54  Interkom zintegrowany z systemem AUDIO TAK, opisać  Bez punktacji 
55  Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. TAK, opisać  Bez punktacji 
56  Marker laserowy lub świetlny lub inny TAK, opisać  Bez punktacji 
57  Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. TAK  Bez punktacji 
58  Dedykowane i certyfikowane przez producenta rezonansu lustro 

możliwe do ustawienia nad głową pacjenta w badaniach głowy, 
kręgosłupa, tułowia 

TAK  Bez punktacji 

59  Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z 
protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych 
obszarów ciała ≥130 cm. 

TAK, Podać [cm]  Bez punktacji 

60  Możliwość zatrzymania badania i wznowienia badania bez utraty 
zgromadzonych danych we wszystkich protokołach badań, w 
szczególności dla badań wieloodcinkowych (wymagających przesuwu 
stołu w czasie akwizycji) 

TAK  Bez punktacji 

  APLIKACJE KLINICZNE       
61  Rutynowe badania neuroradiologiczne      
62  Badania morfologiczne w obszarze głowy TAK  Bez punktacji 
63  Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego 

kręgosłupa. 
TAK  Bez punktacji 



64  Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. TAK  Bez punktacji 
65  Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie 

hałasu akustycznego w obrazowaniu głowy (Silenz, PETRA, ComforTone 
lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie 
wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych 
cewek 

TAK, podać nazwę 
 

 Bez punktacji 

66  Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, 
strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej 
anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; 
funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i 
ewentualnych zmian patologicznych 

TAK, podać nazwę 
 

 Bez punktacji 

67  Sekwencja do badania kręgosłupa pozwalająca na uzyskanie 
trójwymiarowych, izotropowych obrazów o wysokiej rozdzielczości, w 
krótkim czasie skanowania 

TAK, podać nazwę 
 

 Bez punktacji 

 Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)    

68  DTI w oparciu o Single Shot EPI. . TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

69  Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane 
≥32 

TAK, Podać [liczba kierunków] 
 

Bez punktacji 

70  Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg 
nomenklatury producenta 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

71  Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury 
producenta 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  Bez punktacji 

72  Traktografia tensora dyfuzji. TAK  Bez punktacji 
 Badania funkcjonalne (fMRI)    

73  Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) z wysoką rozdzielczością czasową, 
wykonywane metodą obrazowania, FFE lub EPI, pozwalające na 
uzyskanie minimum 16 tysięcy obrazów w jednym eksperymencie, z 
możliwością obserwowania eksperymentu w czasie rzeczywistym 

TAK 

 

Bez punktacji 

  Dyfuzja TAK  Bez punktacji 
74  Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI TAK, opisać  Bez punktacji 
75  Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. 

sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub 
Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). 

TAK, opisać 
 

Bez punktacji 

76  Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 TAK, podać 
 

Wartość największa 5 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 



77  Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 TAK, podać 
 

Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

78  Liczenie map ADC TAK  Bez punktacji 
79  Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według 

nomenklatury producenta 
TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

80  Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa TAK, opisać  Bez punktacji 
81  Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej TAK, opisać  Bez punktacji 
82  DWI całego ciała (whole body DWI)  z zestawem cewek, jeżeli są 

wymagane do realizacji tej funkcjonalności. 
TAK, opisać 

 
Bez punktacji 

83  Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury 
producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

84  Badania dyfuzyjne z wysoką rozdzielczością w ograniczonym polu 
widzenia (ZoomIt, Zoom DWI lub równoważne wg nomenklatury 
producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

85  Pakiet do zaawansowanego obrazowania dyfuzyjnego zapewniający 
skuteczną supresję sygnału od tkanki tłuszczowej bez zmienności 
wynikającej z obsługiwania systemu przez różnych operatorów, 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

86  Badania dyfuzyjne z możliwością tworzenia syntetycznych, 
niepozyskiwanych obrazów o wysokim współczynniku b, do 5000 
s/mm2 
 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

87  Obrazowanie dyfuzyjne z możliwość uzyskania obrazów EPI 
dopasowanych pod względem geometrii do anatomicznych obrazów 
mózgu 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

  Perfuzja     
88  Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI TAK  Bez punktacji 
89  Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli 

podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury 
producenta 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

90  Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- 
możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-
voxel 

TAK 
 

Bez punktacji 

  Angiografia MR (MRA)      
91  Time-of-Flight MRA TAK  Bez punktacji 
92  2D/3D Phase Contrast MRA TAK  Bez punktacji 
93  Contrast-enhanced MRA (ceMRA) TAK  Bez punktacji 



94  Techniki angiografii bezkontrastowej (Native  Trance lub odpowiednik 
wg nomenklatury producenta) 

TAK 
 

Bez punktacji 

95  Dynamiczne 3D MRA TAK  Bez punktacji 
96  Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg 

nomenklatury producenta) 
TAK 

 
Bez punktacji 

97  Magnetisation Transfer  Contrast (MTC) TAK  Bez punktacji 
98  Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) 

do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z 
tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, 
Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) 

TAK 

 

Bez punktacji 

99  MRA naczyń domózgowych. TAK  Bez punktacji 
100  MRA naczyń obwodowych. TAK  Bez punktacji 
101  Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów 

pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń 
TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

  

  Badania kardiologiczne    Bez punktacji 
102  Obrazowanie morfologii serca. TAK  Bez punktacji 
103  Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE 

(FunctionalImaging/Cine) 
TAK  Bez punktacji 

104  Obrazowanie serca techniką DARK BLOOD. TAK  Bez punktacji 
  Badania w obszarze tułowia     
105  3D GR Echo TAK  Bez punktacji 
106  Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające 

wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub 
odpowiednik wg nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

107  Cholangiografia TAK  Bez punktacji 
108  Single Shot MRCP TAK  Bez punktacji 
109  Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg 

nomenklatury producenta 
TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

110  Badania tułowia swobodnie oddychającego pacjenta oparta o radialną 
akwizycję przestrzeni k, kompatybilna z sekwencjami typu Dixon/Ideal 
(technika 3D Vane lub równoważna) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

111  Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie 
podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, 
water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia metodą szybkiego 
echa gradientowego (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg 
nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 



112  Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie 
podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, 
water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL 
lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice 
dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model 
tłuszczu. 

TAK/NIE  TAK 5 pkt. 
Nie 0 pkt. 

 Spektroskopia protonowa    

113  1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM TAK  Bez punktacji 

114  2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) TAK  Bez punktacji 

115  Badania spektroskopowe 1H mózgu, prostaty TAK  Bez punktacji 

116  Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii 
mózgu, prostaty , typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu 
równoważnego wg nomenklatury producenta 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 Bez punktacji 

117  Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów 
oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych 
metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) 

TAK, opisać  Bez punktacji 

118  Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 TAK Tak, Bez punktacji 

  Badania ortopedyczne     
119  Badania stawu kolanowego TAK  Bez punktacji 
120  Badania stawu skokowego TAK  Bez punktacji 
121  Badania barku TAK  Bez punktacji 
122  Badania nadgarstka TAK  Bez punktacji 
123  Sekwencje do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych TAK, Podać nazwę 

oferowanego rozwiązania  
Bez punktacji 

124  Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z 
implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR 

TAK/ NIE, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

TAK 5 pkt. 
Nie 0 pkt. 

125  Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie 
podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, 
water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych metodą 
szybkiego echa spinowego (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg 
nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

126  Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie 
podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, 
water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub 
IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej 
technice dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny 

TAK/NIE  TAK 5 pkt. 
Nie 0 pkt. 



model tłuszczu. 

127  Mapowanie chrząstki kolorem TAK/NIE  TAK 5 pkt 
NIE 0 pkt 

  Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu    Bez punktacji 
128  Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody TAK  Bez punktacji 
  Obrazowanie równoległe     
129  Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik 

wg nomenklatury producenta). 
TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

130  Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji 
obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub w 
oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, 
GEM, ARC, k-t BLAST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

131  Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania 
równoległego: ≥ 16 

TAK, Podać 
 

Wartość największa 10 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

  TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW       
132  Korekcja artefaktów ruchowych       
133  Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 

(BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury 
producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

134  Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, 
występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / 
DarkFluid (BLADE lub Propeller lub  MultiVane lub odpowiednik wg 
nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

135  Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 
ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik 
wg nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

136  Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych 
anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub MultiVane lub 
odpowiednik wg nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

  Bramkowanie    Bez punktacji 
137  Bramkowanie oddechowe TAK  Bez punktacji 
138  Bramkowanie oddechowe retrospektywne. TAK  Bez punktacji 
139  Bramkowanie EKG TAK  Bez punktacji 
  Inne     
140  Presaturacja przestrzenna TAK  Bez punktacji 



141  Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem TAK  Bez punktacji 
142  Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza 

(tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu 
algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury 
producenta. 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

143  Korekcja dla cewek powierzchniowych TAK  Bez punktacji 
144  Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku 

częstotliwości 
TAK 

 
Bez punktacji 

  SEKWENCJE      
145  Spin Echo (SE) TAK  Bez punktacji 
146  InversionRecovery (IR) TAK  Bez punktacji 
147  Gradient Echo (GRE) TAK  Bez punktacji 
148  2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury 

producenta 
TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  Bez punktacji 

149  2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury 
producenta 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

150  2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH,  MPGRASS, 
TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

151  Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji 
tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 
3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, 
THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

152  2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg 
nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

153  2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA 
lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

154  2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną 
saturacją tłuszczu  (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub 
odpowiednik wg nomenklatury producenta). 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

155  Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) TAK  Bez punktacji 
156  Multi-Shot TAK  Bez punktacji 
157  Single-Shot TAK  Bez punktacji 
158  Turbo IR TAK  Bez punktacji 
159  Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS),  3D Dual Echo (lub 

odpowiednik wg nomenklatury producenta)  lub sekwencje klinicznie 
równoważne 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 



160  Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania 
drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy 
wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, 
działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady 
State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury 
producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

161  Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe 
(rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w 
postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty 
jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, 
możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych 
obszarów ciała (SPACE, VISTA lub CUBE lub odpowiednik wg 
nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

162  Sekwencje 3D do obrazowania zależnego od podatności tkanek na 
magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

163  Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania 
kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury 
producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 
[liczba] 

 
Bez punktacji 

164  Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech TAK, Podać  Bez punktacji 
165  3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w 

warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 1,5 
ms 

TAK, Podać [ms] 
 

Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

166  3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w 
warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 0,5 
ms. 

TAK, Podać [ms] 
 

Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

167  EPI: minimaln TR dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w 
warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 5,0 
ms. 

TAK, Podać [ms] 
 

Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

168  EPI: minimaln TE dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w 
warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 2,0 
ms. 

TAK, Podać [ms] 
 

Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

169  EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do 
uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach 
sekwencji) ≤ 0,75 ms. 

TAK, Podać [ms] 
 

Wartość największa 0 
pkt., najmniejsza 5 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

170  Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient 
Echo). 

TAK 
 

Bez punktacji 

  AKWIZYCJA DANYCH      



171  Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. TAK, Podać [cm]  Bez punktacji 

172  Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 55 cm. TAK, Podać [cm] 
 

Wartość największa 10 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

173  Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji 
i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm. 

TAK, Podać [cm]  Wartość największa 5 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

174  Zakres badania całego ciała min. 200 cm Tak, podać  Bez punktacji 

175  Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez 
interpolacji. 

TAK, Podać  Wartość największa 10 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

176  Minimalna grubość warstwy (skany 2D):  wymagane ≤ 0,5 mm. TAK, Podać [mm] 
 

Wartość najmniejsza 5 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

177  Minimalna grubość warstwy (skany 3D):  wymagane ≤ 0,1 mm. TAK, Podać [mm] 
 

Wartość najmniejsza 5 
pkt., największa  0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

  KONSOLA OPERATORSKA APARATU TAK    
 Komputer sterujący TAK    
178  Pojemność pamięci RAM min. 16GB TAK, Podać[GB]  Bez punktacji 
179  Pojemność HD na dane obrazowe min. 500 GB TAK, Podać[GB]  Bez punktacji 
180  Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez 

kompresji, minimum 250 000 obrazów 
TAK, Podać [liczba] 

 
Bez punktacji 

181  Interface sieciowy min. 1Gb Ethernet [do wykorzystania przez 
Zamawiającego – nie używany do połączenia z dostarczanymi 
urządzeniami] 

TAK 
 

Bez punktacji 

182  system operacyjny zgodny z oprogramowaniem RIS Zamawiającego TAK  Bez punktacji 

 Komputer obrazowy     
183  Pojemność pamięci RAM min. 32GB TAK, Podać[GB]  Bez punktacji 
184  Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym 

FoV: wymagane ≥ 50 000 obrazów/s. 
TAK, Podać [obr/s] 

 
Wartość największa 5 
pkt., najmniejsza 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie 

  Monitor/monitory      
185  Monitor / monitory w technologii LCD TAK  Bez punktacji 
186  Przekątna monitora: minimum 23". TAK, Podać  Bez punktacji 



187  Matryca monitora:  minimum 1900 x 1200 TAK, Podać  Bez punktacji 
  Oprogramowanie konsoli operatorskiej     
188  Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) TAK  Bez punktacji 
189  Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. TAK  Bez punktacji 
190  MPR TAK  Bez punktacji 
191  MIP TAK  Bez punktacji 
192  Rekonstrukcje 3D i SSD TAK  Bez punktacji 
193  Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 

2D CSI i 3D CSI. 
TAK  Bez punktacji 

194  Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych 
badań obszarów rozległych w jeden obraz. 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania  

Bez punktacji 

195  Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych 
badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób 
automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury 
producenta) 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 

Bez punktacji 

196  Podstawowe bezterminowe licencje konsoli postprocessingowej na 
konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje MPR, MIP, 3D SSD). 

TAK, Podać nazwę 
oferowanego rozwiązania 

 Bez punktacji 

197  Filtr obrazów TAK  Bez punktacji 
  Praca w sieci     
198  DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE TAK  Bez punktacji 
199  DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE TAK  Bez punktacji 
200  DICOM 3.0 – DICOM PRINT TAK  Bez punktacji 
201  DICOM 3.0 – Storage Commitment TAK  Bez punktacji 
202  DICOM 3.0 – Modality Worklist TAK  Bez punktacji 
203  DICOM 3.0 – MPPS TAK  Bez punktacji 
204  Konfiguracja urządzenia w zakresie komunikacji z posiadanymi przez 

Zamawiającego systemami RIS,HIS i PACS (obsługa list roboczych, 
opisów badań, archiwizacja) - na koszt Wykonawcy 

TAK  Bez punktacji 

205  SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE    
206  Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie. Wymagane  Bez punktacji 
207  System pracujący w architekturze klient – serwer. Wymagane  Bez punktacji 
208  System postprocessingu zapewniający jednoczesną pracę dla co 

najmniej 2 jednoczesnych użytkowników we wszystkich 
zainstalowanych aplikacjach (bez podziału na opcje podstawowe i 
zaawansowane) – podać konfigurację serwera. Serwer w obudowie 
RACK. Rozwiązanie serwerowe musi umożliwiać jednoczesne 
przetwarzanie min. 30000 warstw. 

Wymagane 
Podać konfigurację rozwiązania 
serwerowego i ilość 
przetwarzanych warstw 

 Bez punktacji 

209  Licencje umożliwiające podłączenie minimum 7 stacji lekarskich 
jednocześnie- Dostarczenie aplikacji w oparciu o model pływających 

Wymagane  Bez punktacji 



licencji.  
210  Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dostarczenia systemu (potwierdzone 

protokołem przekazania) pojawi się nowa wersja oprogramowania 
należy dostarczyć odpowiednie licencje i wykonać aktualizację. 

Wymagane  Bez punktacji 

211  Stanowisko lekarskie (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska 
trzymonitorowa – 2 komplety: 

 Komputer zgodny z poniższych opisem 
 2 monitory medyczne zgodne z poniższym opisem 
 Monitor opisowy min. 22” 

Wszystkie monitory jednego producenta 

Wymagane  Bez punktacji 

212  Przekątna kolorowych monitorów medycznych typu Flat ≥ 24" oraz 
rozdzielczość ≥ 2MPx. Okres gwarancji niezawodnej pracy producenta 
monitorów min. 5 lat lub 15 tysięcy godzin. 

Wymagane  Bez punktacji 

213  Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: 
 procesor wielordzeniowy (min. 6 rdzeniowy), min. 3,20GHz 
 min. 16 GB RAM 
 dysk SSD o pojemności min. 256GB 
 system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji 
 mysz, klawiatura 

nagrywarka DVD+/-RW 

Wymagane  Bez punktacji 

214  Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami 
klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć 
dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym 
samym czasie. 

Wymagane  Bez punktacji 

215  Natychmiastowy dostęp w ramach jednego wspólnego serwera 
aplikacyjnego do wszystkich badań oraz zaawansowanych aplikacji do 
ich analizy, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi 
serwerami oraz bez konieczności ściągania badania na konsolę lekarską. 

Wymagane  Bez punktacji 

216  System wspiera wirtualizację na platformie Vmware oraz Hyper-V. Wymagane  Bez punktacji 
217  System możliwy do skonfigurowania z Active Directory i LDAP. Wymagane  Bez punktacji 
218  System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w 

przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, 
wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań. 

Wymagane  Bez punktacji 

219  System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie 
diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI. 

Opcjonalne 
 

 TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

220  Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do 
systemu pozwalający na instalację klienta i ocenę obrazów i pracę w 
każdej zaawansowanej aplikacji, również w jakości diagnostycznej. 

Wymagane  Bez punktacji 

  WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR     
221  Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR TAK  Bez punktacji 



222  Kamera video i monitor do obserwacji pacjenta TAK  Bez punktacji 
223  Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) TAK, Podać typ  Bez punktacji 
224  Niemagnetyczna gaśnica TAK  Bez punktacji 
 AUDIO-WIZUALNY SYSTEM INFORMACYJNY DLA PACJENTA TAK  Bez punktacji 
225  Audiowizualny system zintegrowany z systemem MR minimalizujący 

stres pacjenta i informujący pacjenta o przebiegu badania 
TAK  Bez punktacji 

226  System oświetlenia barwnego pracowni, z możliwością wyboru koloru 
przez pacjenta wraz z nagłośnieniem 

TAK  Bez punktacji 

227  Dwa panele dotykowe pozwalające na wybór motywów audio-
wizualnych przez pacjenta, przed wejściem do pracowni, zestaw 
motywów dedykowanych różnym grupom wiekowym (dzieciom, 
młodzieży i dorosłym) 

TAK  Bez punktacji 

228  Ekran zawieszony na tylnej ścianie pracowni wraz z panoramicznym 
lustrem umożliwiającym jego obserwację, przekazujący komendy 
oddechowe zsynchronizowane z czujnikiem oddechu pacjenta i 
informacje o przebiegu badania, a także relaksujące treści 

TAK  Bez punktacji 

229  Oprogramowanie do synchronizacji oświetlenia i dźwięku z badaniami 
MR 

TAK  Bez punktacji 

  WYMAGANIA DODATKOWE       
230  Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu minimum 85% 

maksymalnej wartości przewidywanej przez producenta przed 
przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie 
oferty) 

TAK,  Bez punktacji 

231  Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona 
wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy 
Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan 
pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania 
stref w całej Pracowni 

TAK  Bez punktacji 

232  Strzykawka do automatycznego podania środka kontrastowego. TAK  Bez punktacji 

  SZKOLENIA      
233  Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy, 

techników i fizyka potwierdzone odpowiednim dokumentem (min. 10 
dni po 6 godzin) 

TAK  Bez punktacji 

234  Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji 
dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
potwierdzone wydaniem certyfikatu (min. 5 dni po 6 godzin) 

TAK  Bez punktacji 



 SERWIS I GWARANCJA    

235  Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od 
daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i 
sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią 
dostępność części zamiennych 

TAK, Podać okres  Bez punktacji 

236  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu 
odbioru 

TAK podać   Bez punktacji 

237  Przeglądy konserwacyjne systemu MR wymagane przez producenta 
wliczone w cenę w  okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim 
miesiącu gwarancji. 

TAK  Bez punktacji 

238  Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego 
przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji 

TAK  Bez punktacji 

239  Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze TAK  Bez punktacji 

240  Katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego 
typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim wraz  z 
załączeniem tłumaczenia na język polski na wezwanie Zamawiającego 
zgodnie z SIWZ 

TAK  Bez punktacji 

241  Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) 
do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. 

TAK  Bez punktacji 

242  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-
odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji 
papierowej i elektronicznej. 

TAK  Bez punktacji 

\ 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie 3 
 

Zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RM 
 

1.  

Zakres niezbędnych prac adaptacyjnych winien uwzględniać potrzeby Zamawiającego  
i winien być uzgodniony z Zamawiającym. Wizja ta winna mieć miejsce na etapie 
przygotowywania oferty. Ponadto montaż nowego aparatu powinien nastąpić  
z  wykorzystaniem  miejsca po zdemontowanym rezonansie magnetycznym, z uwagi na 
wzmocnienie stropu w tym miejscu. 

2.  

Zakres niezbędnych prac adaptacyjnych budowlanych i instalacyjnych oraz projekt 
aranżacji pomieszczeń winien być ujęty w stosownym protokole, przedstawionym 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji w celu uzyskania pisemnej 
akceptacji. Wykonawca winien uzyskać stosowne decyzji administracyjne (zgłoszenie, 
pozwolenie na budowę) przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych. W tym celu 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej 
wielobranżowej 
 

3.  
Wykonanie prac budowlanych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu 
RM oraz bezpieczeństwa badań i ergonomii pracy personelu.  

4.  

Prace budowlane powinny uwzględniać między innymi: 
- przygotowanie drogi transportu dla demontowanego i nowego aparatu poprzez 
właściwe zabezpieczenie stropów i posadzek, 
- przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń na trasie transportu aparatu, 

- renowację ścian i wymianę wykładziny podłogowej w całej pracowni RM, 
- oznakowanie na podłodze pomieszczenia badań strefy bezpiecznej dla 
aparatu do znieczuleń i kardiomonitora.  

5.  
Wykonanie klatki Faradaya zapewniającej właściwą pracę urządzenia, łącznie z 
wyposażeniem wewnętrznym (wykładziny ścian, sufitu i podłogi) wraz z  dostawą, 
instalacją i kompletnym wykończeniem.  

6.  
Dokonanie aranżacji wnętrz pomieszczeń pracowni według uzgodnionego z 
Zamawiającym  projektu aranżacji, uwzględniającego nowoczesne rozwiązania audio-
wizualne, w tym efekty świetlne i dźwiękowe.  

7.  
Adaptacja istniejącej instalacji wodnej w pracowni RM i podłączenie do niej instalacji 
hydraulicznej systemu 

8.  

Wykonanie systemów klimatyzacji i wentylacji ( w tym odprowadzenia helu ) oraz 
instalacji oświetleniowej:  
-  w pomieszczeniu badań 
-  w pomieszczeniu urządzeń 
-  w pomieszczeniu sterowni 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu RM oraz bezpieczeństwa badań 
i ergonomii pracy personelu. 

9.  

W porozumieniu ze służbami energetycznymi szpitala wykonanie projektu 
dotyczącego: 
 instalacji elektrycznej w pracowni RM; 
 podłączenia do istniejącej rozdzielni elektrycznej, znajdującej się w kondygnacji 

piwnicznej 

10.  
W porozumieniu i współdziałaniu ze służbami energetycznymi  szpitala 
doprowadzenie zasilania elektrycznego do systemu i wykonanie instalacji elektrycznej  
zgodnie z projektem, o którym mowa wyżej.  

11.  
W porozumieniu i współdziałaniu ze służbami teleinformatycznymi szpitala wykonanie 
sieci informatycznej i telefonicznej niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania systemu 
RM i pracowni. 

12.  
Zgodnie z projektem aranżacji pomieszczeń oraz w porozumieniu i współdziałaniu ze 
służbami technicznymi szpitala doprowadzenie funkcjonującej w pracowni RM instalacji 
gazów medycznych : tlenu, powietrza, podtlenku azotu i próżni do punktów zasilania w 



 2 

gazy zlokalizowanych w pomieszczeniu badań. 

13.  
Wykonanie dokumentacji powykonawczej  po zakończeniu instalacji systemu RM. 
Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie pracowni RM 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego                                                           FORMULARZ CENOWY 
 
 
Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 
Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................ 
Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................ 
 
Zadanie 1:  
Lp. 

 
 

Asortyment - zgodnie z opisem stano-
wiącym Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego 
 

j.m. Ilość Cena 
jedn. 
netto 

za j.m. 

Wartość 
netto 

Wartość  
brutto 

VAT 
(%) 

Producent, 
nazwa 

handlowa 
 lub nr katalogowy 

1 Jednostka zasilająca dwustanowiskowa 
    

kpl 6      

2 Zestaw pomp infuzyjnych    
 

kpl 21      

3 Urządzenie do wspomagania kompresji 
klatki piersiowej    

kpl 1      

4 Kardiostymulator zewnętrzny    
 

kpl 2      

5 Wózek do transportu chorego w 
pozycji leżącej 

Szt. 1      

6 Holter ciśnieniowy rejestratory 
 

Szt. 4      

7 Zestaw do trudnej intubacji/ 
bronchoskopii z przenośnym torem 
wizyjnym 

Szt. 3      

 
 

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych 
 
 

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych 
 
 

...............  .................................................................................... 
data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego                           FORMULARZ CENOWY 

 
Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 
 
Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................ 
 
Zadanie 2:  
 
Lp. 

 
 

Asortyment - zgodnie z opisem  
stanowiącym Załącznik nr 2 do  

zapytania ofertowego 
 

j.m. Ilość Cena 
jedn. 
netto 

za sztukę 

Wartość 
netto 

Wartość  
brutto 

VAT 
(%) 

Producent, 
nazwa 

handlowa 
 lub nr katalogowy 

1. SYSTEM REZONANSU 
MAGNETYCZNEGO Z MODUŁEM 
AUDIO-WIZUALNYM 
WSPOMAGAJĄCYM BADANIA 
  
 

szt. 1      

 
 
Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych 
 
 

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych 
 
 

...............  .................................................................................... 
data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
U M O W A  Nr  P/………./21 
zawarta w dniu ……………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego 

na dostawę sprzętu  medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Elektrofizjologii Zaburzeń Rytmu,  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu rezonansu magnetycznego z modułem audio-

wizualnym wspomagającym badania, przejęcie odpłatne posiadanego przez Zamawiającego rezonansu 
magnetycznego, a także adaptację pomieszczeń dla potrzeb montażu systemu rezonansu 

magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania 

(dotyczy zadania: 1) 

 
pomiędzy:  
……………………………………….., KRS: …….., NIP: ………., REGON: …………… 

reprezentowaną/reprezentowanym  przez …………………………. 
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,  
a 

Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
§ 1  

Przedmiot  umowy 
 

1. Przedmiotem umowy  jest sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu  medycznego dla 
Oddziałów Kardiologii, Elektrofizjologii Zaburzeń Rytmu, Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy w ilościach wskazanych w formularzu 
cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanego dalej towarem. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do 
realizacji niniejszej umowy, niezbędną wiedzę, umiejętności, oraz uprawnienia zgodnie  
z wymaganiami prawnymi w zakresie  przedmiotu umowy, a także konieczne doświadczenie  
w realizacji tego typu przedmiotu umowy. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do : 
1)dostawy towaru do siedziby Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. 
Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz oraz jego rozładunku i wniesienia  
w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, 
2)instalacji  towaru - o ile wymóg taki został wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
3)uruchomienia towaru -  o ile wymóg taki został wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy , 



4)przeprowadzenia przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi towaru – o ile  wymóg taki został wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,                                                     
5)dostarczenia wraz z towarem instrukcji obsługi w języku polskim - o ile wymóg taki został 
wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
6)udzielenia gwarancji oraz rękojmi  za wady fizyczne towaru na warunkach określonych  
w niniejszej umowie,  
7)dostarczenia Zamawiającemu wraz z towarem oświadczenia Producenta/autoryzowanego 
dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązania się  
z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę (lub wskazanego podwykonawcę) w zakresie 
zaoferowanego towaru - o ile wymóg taki został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, 
8)wykonywania w okresie gwarancji wliczonych w cenę przeglądów technicznych – o ile wymóg 
taki został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
9)zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres wskazany w umowie – o ile wymóg 
taki został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej  
umowy oraz złożoną ofertą z dnia……………………., w tym formularzem cenowym, który  
stanowi załącznik nr 2 do umowy. W przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy zapisami 
niniejszej umowy, a zapisami oferty Wykonawcy, pierwszeństwo mają postanowienia  niniejszej 
umowy. 

5. Dostarczany towar powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz być 
pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania 
jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz 
gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 

6. Dostarczony towar będący przedmiotem umowy musi posiadać aktualną Deklarację zgodności  
i Certyfikat CE. 

 
§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy 
 

1. Strony ustalają, iż  dostarczenie towaru Zamawiającemu oraz wykonanie przez Wykonawcę  
innych związanych z dostawą zobowiązań  (instalacja, uruchomienie, przeszkolenie pracowników 
Zamawiającego, dostarczenie wymaganych umową dokumentów – o ile dotyczy) objętych 
przedmiotem umowy nastąpi w terminie  60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Dostawa towaru  może zostać wykonana jednorazowo lub w częściach, z tym, że podzielenie  
dostawy dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę terminu, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar  do Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. 
4. Dostawa towaru  będzie realizowana w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 

14.00, pod rygorem odmowy jej przyjęcia przez Zamawiającego w przypadku niedochowania 
godzin dostaw. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym 
terminie/terminach dostawy/dostaw towaru, na co najmniej 5 dni roboczych przed jej 
wykonaniem. 

6. Odbiór towaru przez Zamawiającego będzie realizowany następująco: Odbiór ilościowy  
i techniczny polegać będzie na ocenie ilości i zgodności dostarczonego towaru z treścią  umowy  
i jej załącznikami. Z odbioru towaru zostanie każdorazowo sporządzony protokół zdawczo-
odbiorczy podpisany przez Zamawiającego. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego towaru przez Zamawiającego z klauzulą „bez 



uwag”. Jeżeli dostarczony towar wymaga instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia 
pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi – potwierdzenie prawidłowego wykonania 
umowy stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony po wykonaniu przez 
Wykonawcę tych  czynności z klauzulą „bez uwag”. 

7. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności 
odbioru bez udziału Wykonawcy, na ryzyko Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub 
braków ilościowych towaru. 

8. W razie niezgodności dostarczonego towaru z postanowieniami niniejszej umowy – braków 
ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający ma prawo  odmówić jego przyjęcia. 
Zamawiający nie jest zobowiązany w takiej sytuacji do dokonania zapłaty za wadliwy towar,  
a termin do zapłaty biegnie od chwili dostarczenia mu towaru zgodnego z umową i jego odbioru 
na zasadach określonych w ust. 6 powyżej. 

9. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek 
 i wniesienie towaru w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej 
liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji dostawy towaru, 
a także przestrzegania przepisów bhp. 

10. W przypadku wykonania zamówienia, w tym w części dotyczącej transportu przez 
podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy, tak jak za własne działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania, w tym za 
przestrzeganie przez podwykonawcę wymogów dostawy określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 i w § 2 
ust.4 umowy. 

 
§ 3 

Gwarancja, rękojmia, warunki serwisu  
 

 
1. Wykonawca gwarantuje spełnienie przez towar  cech pełnej przydatności do użytku, w tym 

zgodności z umową. Na dostarczony w ramach przedmiotu umowy towar Wykonawca udziela 
Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 6.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usuwania wad i usterek dostarczonego towaru lub bezpłatnej wymiany towaru na 
nowy, wolny od wad,  w tym do załatwienia (na swój koszt i we własnym zakresie) wszelkich 
formalności związanych z: usunięciem wad, wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem  
z naprawy, wymianą towaru na nowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru w okresie gwarancji 
Zamawiający złoży reklamację pisemnie, faksem lub e-mailem na następujący adres 
Wykonawcy………………… 

4. Czas reakcji przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wady/usterki/awarii towaru od chwili jej 
zgłoszenia przez Zamawiającego wynosić będzie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia 
przez Zamawiającego w dni robocze i 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 
w dni wolne i święta dla towaru  wskazanego w  pozycji 2 Załącznika nr 1 do umowy oraz 72 
godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego dla pozostałych towarów objętych 
przedmiotem umowy. 

5. Czas usuwania usterek i wad nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia przekazania przez 
Zamawiającego towaru do naprawy.  

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu 



technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o czym Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. W takim przypadku czas usuwania 
wad i usterek nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego towaru  
do naprawy.  

7. W przypadku naprawy towaru trwającej powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko towar zastępczy o parametrach nie gorszych niż towar 
dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy (bez naliczenia z tego tytułu jakichkolwiek 
dodatkowych opłat), na okres począwszy od 8  dnia  od dnia przekazania przez Zamawiającego 
towaru do naprawy do momentu dostarczenia Zamawiającemu towaru po naprawie – dotyczy 
towaru z pozycji 2. 

8. W przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną wydaną Zamawiającemu,  
a zapisami niniejszej umowy, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszej 
umowy. 

9. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, a w przypadku 
usuwania  wad/usterek/awarii ulega przedłużeniu o czas ich usunięcia (tj. o  czas wyłączenia 
urządzenia z eksploatacji  do czasu usunięcia  wad/usterek/awarii). 

10. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych towaru w okresie 
trwania gwarancji na swój koszt zgodnie z wymaganiami producenta – dotyczy pozycji 2. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępności części zamiennych 
i akcesoriów przez okres 5 lat od daty dostarczenia towaru– dotyczy pozycji 2. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu serwisu pogwarancyjnego, 
dostępności części zamiennych przez okres minimum 8 lat od daty dostarczenia towaru  
– dotyczy pozycji 3, 4. 

§ 4 
Warunki płatności 

 
1. Całkowita wartość umowy wynosi: 

 wartość netto ogółem ……… zł (słownie: ………),  

 wartość brutto ogółem ……… zł (słownie: ……..).  
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych ustalonych 
w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe 
towaru oraz wartość umowy są stałe i niezmienne oraz obejmują wszystkie koszty związane  
z realizacją  przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, 
rozładunku, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia pracowników, przeglądów technicznych. 
Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów 
dodatkowych związanych z realizacją zamówienia. 

2. Zapłata przez Zamawiającego  za towar następować będzie po dostawie i odbiorze towaru przez 
Zamawiającego , na podstawie faktur zaakceptowanych przez Zamawiającego  pod względem 
ilościowym i jakościowym, określających ilość dostarczonego towaru oraz ceny jednostkowe 
określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie  protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru 
towaru  podpisany przez Zamawiającego z klauzulą „bez uwag", zgodnie z § 2 ust. 6. 

4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy widniejące w wykazie informacji  
o podatnikach VAT w dniu realizowania płatności w terminie 60 dni licząc  od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem §2 ust. 8. 

5. W przypadku niedopełnienia zobowiązań  Wykonawcy w zakresie prawidłowości i kompletności 
wymaganych treścią umowy, wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę dokumentów, 



Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności z faktury do czasu uzupełnienia dokumentów 
lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowych  dokumentów. 

6. Wykonawca oświadcza, że  jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym……………………. 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze  
w celu dokonania na niego zapłaty przez  Zamawiającego, figuruje na wykazie podmiotów 
(„Biała lista”), o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

8. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego należności z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 
za opóźnienie w wysokości równiej sumie 3,5 punktów procentowych i stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego. . 

10. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień lub obowiązków po stronie Wykonawcy, 
wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

11. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy 
realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
obowiązującą formą odszkodowania będą niżej określone kary umowne. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy  kar umownych w następujących przypadkach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy: 
-w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 10% wartości netto umowy, o której mowa   
w § 4 ust. 1, 
-w przypadku częściowego odstąpienia od umowy – 10% wartości netto niezrealizowanej części 
dostawy  
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca : 
-w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 10% wartości netto umowy, o której mowa   
w § 4 ust. 1, 
- w przypadku częściowego odstąpienia od umowy – 10% wartości netto niezrealizowanej części 
dostawy  
3)z tytułu dostawy towaru niezgodnie z umową tj. z wadami ilościowymi i/lub wadami 
jakościowymi w wysokości 0,2 % wartości netto dostawy, w której znajdowały się wadliwe 
towary, lub dostawy z brakami ilościowymi za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru 
wolnego od wad lub dostarczenia  towaru we właściwej ilości 
4) z tytułu opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy towaru – w wysokości 1 % wartości 
netto towaru, z dostawą którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu lub towaru dostarczonego z 
opóźnieniem  za każdy dzień opóźnienia  w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 



5) z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i usterek towaru – 1 % wartości netto towaru  z wadami 
za każdy dzień opóźnienia licząc od terminów usunięcia wad/usterek/awarii określonych w § 3 
6) z tytułu niezapewnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę towaru zastępczego o parametrach 
nie gorszych niż towar dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy w przypadku, o którym 
mowa w § 3 ust.7  - 5 % wartości netto  towaru wadliwego podlegającego naprawie. 

4. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć  30% 
łącznej wartości netto  umowy  przewidzianej w § 4 ust. 1.  

5. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy  
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych.  

6. Wykonawca nie może uchylić się  od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawcę. 

7.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia z tytułu 
realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
Zamawiający zastrzega sobie  prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizowania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie w sposób rażący z wymogami umowy i przepisami 
prawa. 

§ 7 
Korespondencja 

 
1.Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron związane z niniejszą umową powinny być 
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinny zostać doręczone drugiej 
Stronie osobiście, kurierem lub listem poleconym, na adres podany w komparycji umowy (chyba,że 
w umowie przewidziana została inna forma lub inny sposób doręczenia). 
2.Korespondencja w toku realizacji niniejszej umowy – lecz nie oświadczenia i zawiadomienia 
przewidziane w jej treści (chyba, że wynika to wprost z treści umowy) – może odbywać się 
telefonicznie lub mailowo, na następujące adresy: 

a. dla Zamawiającego: ………….., mail: ………………………. 
tel. ………………………., 

b. dla Wykonawcy: Pan/Pani ____________________,  mail: _____________________ 
  tel. _________________ 

3.Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 
wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania 
takiego zawiadomienia przez drugą Stronę i nie wymaga zmiany umowy. Naruszenie przez Stronę, 
która dokona zmiany swego adresu, zobowiązania wynikającego z niniejszego ustępu będzie miało 
taki skutek, iż korespondencja wysłana do takiej Strony na adres dotychczasowy będzie uznawana za 
skutecznie doręczoną. 
4.Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu traktowana 
będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 

a. odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; 
b. niepodjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo dwukrotnego awizowania 

przesyłki. 
5.W przypadku określonym w ust. 4 lit b) niniejszego paragrafu korespondencja będzie traktowana jako 
doręczona z upływem ostatniego dnia określonego w awizie jako termin do odbioru takiej korespondencji 

 



§ 8 
Poufność 

 
1.Strony uznają, że w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron może ujawnić 
drugiej Stronie swoje informacje poufne. Strona otrzymująca jakąkolwiek informację poufną 
zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru tejże informacji poufnej oraz do nie korzystania 
z takiej informacji poufnej dla celów innych niż cel, dla którego została ona pierwotnie przekazana 
Stronie otrzymującej, jak też do nieujawniania takiej informacji poufnej osobie trzeciej. Żadna ze 
stron nie ujawni informacji poufnej drugiej Strony swoim pracownikom oraz przedstawicielom za 
wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.  
2.Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
jednej ze Stron ujawnione drugiej Stronie w związku z niniejszą umową, choćby nawet nie były 
oznaczone jako poufne.  
3.Strony uznają i uzgadniają, że każda ze Stron może ujawnić informację poufną, jeżeli jest                
to wymagane przepisami prawa, członkom swoich władz, pracownikom, doradcom prawnym, 
księgowym oraz innym doradcom, którzy związani są obowiązkiem poufności, inwestorom oraz 
partnerom wspólnego przedsięwzięcia, którzy związani są obowiązkiem poufności lub w związku ze 
sporem lub sporem sądowym między Stronami, w którym występuje taka informacja poufna, przy 
czym każda ze Stron będzie dążyć do ograniczenia zakresu ujawnienia informacji poufnej na tej 
podstawie oraz do zapewnienia w najwyższym możliwym stopniu zastosowania zabezpieczeń 
przewidzianych prawem. 
4.W przypadku, gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji poufnej zgodnie                        
z wymaganiami prawa, taka Strona, o ile praktycznie będzie to możliwe, przed takim ujawnieniem 
doręczy drugiej Stronie zawiadomienie o fakcie takiego ujawnienia. Strona taka zobowiązuje się 
również, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, do doręczenia drugiej Stronie, przed 
każdym przypadkiem ujawnienia, kopii jakichkolwiek informacji lub dokumentów, które zamierza 
ujawnić (oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie, tekst dokumentu ujawniającego), jak również do 
współpracy z drugą Stroną w zakresie, w którym będzie ona chciała ograniczyć takie ujawnienie.  

 
  § 9 

Postanowienia końcowe 
 

1.Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a także zmiany istotne, jeżeli konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  
2.Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy 
bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu 
na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia 
wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych 
interesów, aby cele określone w niniejszej Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy 
do wykonania sposób. 
3.Zobowiązania Stron określone w niniejszej umowie są ważne, a jej postanowienia będą stosowane 
również w przypadku, gdy którakolwiek ze stron ulegnie przekształceniu (dokona zmiany formy 
prawnej działalności), bądź też ulegnie połączeniu z innym podmiotem. 
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.                                                                                                        
5.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 



6.Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 
7.Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

  § 10 
Klauzula informacyjna 

 
Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt ; 

 poprzez e-mail:      sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl ; 

 telefonicznie:          +48 56 641 4444. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo 
kontaktować w następujący sposób: iod@bieganski.net.pl . 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt; 

 poprzez e-mail:       iod@bieganski.net.pl  

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z podpisaniem umowy nr P/…………../21. 
 

Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z zapytaniem ofertowym. Podstawa prawną ich 
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w zapytaniu ofertowym oraz 
następujące przepisy prawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. 
poz. 164 ze zm.). 

Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami uczestnika postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane 
podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane 
kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, 
zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu uczestnictwa w zapytaniu ofertowym przez 
Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę lub podmiot, w imieniu którego Państwo występują; w takim 
przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szpitala jako 
administratora, polegający na prowadzeniu w/w zapytania ofertowego. 



Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przetwarzane będą przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia zapytania ofertowego. 

Odbiorcy danych 

 Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim 
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady zapytanie ofertowe jest jawne.  

 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie  
w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności  

 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z zapytaniem ofertowym 
mogą być podmioty, z którymi Szpital zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez 
nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania danych. Zakres przekazania danych 
tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością zapytania ofertowego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw 
z poza EOG. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z zapytaniem ofertowym przysługują Państwu 
następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać 
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w zapytaniu ofertowym nie jest obowiązkowe,  
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.  

 
ZAMAWIA J Ą C Y:                           WYKONAWCA: 

 
 
 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
 

U M O W A  Nr  P/………./21 
zawarta w dniu ……………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego 
na dostawę sprzętu  medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Elektrofizjologii Zaburzeń Rytmu,  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu rezonansu magnetycznego z modułem audio-

wizualnym wspomagającym badania, przejęcie odpłatne posiadanego przez Zamawiającego rezonansu 
magnetycznego, a także adaptację pomieszczeń dla potrzeb montażu systemu rezonansu 

magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania 
(dotyczy zadania: 2) 

 
pomiędzy:  
……………………………………………..….., KRS: …….., NIP: ………., REGON: …………… 
reprezentowaną/reprezentowanym  przez …………………………………………………………….. 
zwaną/zwanym w Umowie Wykonawcą,  
a, 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 

§ 1  
Wykonanie umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego systemu rezonansu magnetycznego  
z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania, opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
umowy, zwanego dalej urządzeniem. 
2.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji 
niniejszej umowy, niezbędną wiedzę, umiejętności, oraz uprawnienia zgodnie  
z wymaganiami prawnymi w zakresie  przedmiotu umowy, a także konieczne doświadczenie  
w realizacji tego typu przedmiotu umowy. 
3.W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do : 
1)dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. 
Biegańskiego,  ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz oraz jego rozładunku i wniesienia  
w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
2)instalacji  urządzenia 
3)uruchomienia urządzenia 
4)przeprowadzenia dwóch szkoleń  dla przedstawicieli Zamawiającego tj: 
a)szkolenia techniczno-aplikacyjnego w miejscu instalacji  urządzenia dla wyznaczonych przez  
Zamawiającego lekarzy, techników i fizyka (min. 10 dni po 6 godzin) potwierdzonego odpowiednim 
dokumentem – w terminie 40 dni od daty dostawy, 



b) zaawansowanego szkolenia techniczno –aplikacyjnego w miejscu instalacji urządzenia dla 
wyznaczonych przez Zamawiającego lekarzy i techników, potwierdzonego wydaniem stosownego 
certyfikatu (min.5 dni po 6 godzin) – w terminie 210 dni od daty dostawy, 
5)dostarczenia wraz z urządzeniem w dniu dostawy instrukcji obsługi urządzenia do wszystkich 
oferowanych składowych systemu   w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 
6)dostarczenia  na wezwanie Zamawiającego  katalogów i/lub ulotek informacyjnych producenta 
dotyczących urządzenia w języku polskim lub języku angielskim wraz z załączonym tłumaczeniem na 
język polski 
7)udzielenia gwarancji oraz rękojmi  za wady fizyczne urządzenia na warunkach określonych  
w niniejszej umowie,  
8)wykonywania w okresie gwarancji wliczonych w cenę przeglądów konserwacyjnych wymaganych 
przez producenta (ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji) 
9)zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres wskazany w umowie 
4.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej  
umowy oraz złożoną ofertą  z dnia ……………………., w tym formularzem cenowym, który stanowi 
załącznik nr 2 do umowy. W przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy zapisami niniejszej 
umowy, a zapisami oferty Wykonawcy, pierwszeństwo mają  postanowienia niniejszej umowy. 
5. System rezonansu magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania musi 
posiadać znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów 
medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia, a nie do jego części składowych. 
6. Dostarczone  urządzenie powinno  być fabrycznie nowe, bez znamion użytkowania oraz 
pełnowartościowe, kompletne, pierwszej kategorii. Ponadto powinno spełniać wymagania jakościowe 
i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta urządzenia oraz gwarantować 
funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 
7. Przedmiot umowy obejmuje również: 
1) wyznaczenie przez Wykonawcę w obszarze pracowni MRI zasięgu stref ochronnych: 
niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej, 
2) wykonanie przez Wykonawcę odpowiedniego oznakowania pracowni. 
 

§ 2 
Termin i warunki dostawy 

 
1. Strony ustalają, iż  dostarczenie urządzenia Zamawiającemu oraz wykonanie wszelkich innych 

czynności  objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy, za wyjątkiem czynności, dla których przewidziany został w umowie dłuższy termin ich 
wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować 
i uruchomić urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Dostawa urządzenia zostanie wykonana w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
do 14.00, pod rygorem odmowy jej przyjęcia w przypadku niedochowania godzin dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie 
dostawy urządzenia, na co najmniej 5 dni roboczych przed jej wykonaniem. 

5. Odbiór urządzenia potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 
przedstawicieli stron. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu zdawczo 
– odbiorczego przez Zamawiającego z klauzulą „bez uwag”. 

6. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności 
odbioru bez udziału Wykonawcy, na ryzyko Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad 
urządzenia. 



7. W razie niezgodności dostarczonego towaru z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający 
ma prawo  odmówić jego przyjęcia. Zamawiający nie jest zobowiązany w takiej sytuacji do 
dokonania zapłaty za wadliwy towar, a termin do zapłaty biegnie od chwili dostarczenia 
Zamawiającemu towaru zgodnego z umową i jego odbioru na zasadach określonych  powyżej. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek 
 i wniesienie przedmiotu umowy w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
odpowiedniej liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji 
dostawy sprzętu, a także przestrzegania przepisów bhp. 

9. W przypadku wykonania zamówienia, w tym w części dotyczącej transportu przez 
podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy, tak jak za własne działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania, w tym za 
przestrzeganie przez podwykonawcę wymogów dostawy określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 i w § 2 
ust. 3 umowy. 

 
§ 3 

Warunki serwisu i gwarancji  
 

1. Wykonawca gwarantuje spełnienie przez urządzenie cech pełnej przydatności do użytku, w tym 
zgodności z umową. Na dostarczone urządzenie Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 
24-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru urządzenia przez Zamawiającego, 
potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 5.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usuwania wad i usterek dostarczonego urządzenia  lub bezpłatnej wymiany 
urządzenia na nowe, wolne od wad,  w tym do załatwienia (na swój koszt i we własnym zakresie) 
wszelkich formalności związanych z: usunięciem wad, wysyłką do naprawy gwarancyjnej  
i odbiorem z naprawy, wymianą towaru na nowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych urządzenia w okresie gwarancji Zamawiający 
złoży reklamację pisemnie, faksem lub e-mailem na następujący adres 
Wykonawcy………………… 

4. Wykonawca gwarantuje przystąpienie do naprawy urządzenia w dni robocze w czasie 48 godzin 
od chwili  zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

5. Czas usuwania wad i usterek nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia 
przekazania/udostępnienia przez Zamawiającego urządzenia do naprawy.  

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu 
technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o czym Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. W takim przypadku czas usuwania 
wad i usterek nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia przekazania/udostępnienia przez 
Zamawiającego urządzenia do naprawy.  

7. W przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną wydaną Zamawiającemu,  
a zapisami niniejszej umowy, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszej 
umowy. 

8. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów urządzenia podlegających wymianie,  
a w przypadku usuwania wad i usterek ulega przedłużeniu o czas ich usunięcia (tj. o  czas 
wyłączenia urządzenia z eksploatacji z powyższego powodu). 

9. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności części zamiennych do urządzenia 



przez okres minimum 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy 
oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią 
dostępność części zamiennych. 

11. Wykonawca gwarantuje wykonywanie w okresie gwarancji wliczonych  w cenę przeglądów 
konserwacyjnych, wymaganych przez producenta, przy czym ostatni przegląd nastąpi  w ostatnim 
miesiącu gwarancji. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 

1. Całkowita wartość umowy wynosi: 
 wartość netto ogółem ……… zł (słownie: ………),  

 wartość brutto ogółem ……… zł (słownie: ……..).  
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za urządzenie według ceny ustalonej  
w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Cena urządzenia  jest 
stała i niezmienna oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, rozładunku, instalacji, 
uruchomienia, przeszkolenia. Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia 
jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Zapłata przez Zamawiającego  za urządzenie nastąpi po dostawie i odbiorze urządzenia przez 
Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru 
urządzenia  podpisany przez Zamawiającego z klauzulą „bez uwag” zgodnie z § 2 ust. 5. 

4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy widniejące w wykazie informacji  
o podatnikach VAT w dniu realizowania płatności w terminie 60 dni licząc  od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust.7. 

5. W przypadku niedopełnienia zobowiązań  Wykonawcy w zakresie prawidłowości i kompletności 
wymaganych treścią umowy, wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę dokumentów, 
Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności z faktury do czasu uzupełnienia dokumentów 
lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowych  dokumentów. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze w 
celu dokonania na niego zapłaty przez  Zamawiającego, figuruje na wykazie podmiotów („Biała 
lista”), o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów  
i usług 

7. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego należności z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 
za opóźnienie w wysokości równiej sumie 3,5 punktów procentowych i stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy jak również nie dokonywać ich przekazu oraz innych czynności podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień lub obowiązków po stronie Wykonawcy, 
wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy 
realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 

 
 



§ 5 
Kary umowne 

 
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy.  
2.Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę obowiązującą formą odszkodowania będą niżej określone kary umowne. 
3.Zamawiający może żądać od Wykonawcy  kar umownych w następujących przypadkach: 
1) 10 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca 
odstąpi od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada; 
 2) 10 %  wartości netto przedmiotu  umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający  
odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 
3) 1 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy – za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego w § 2 ust.1; 
4) 1 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy — za każdy dzień 
opóźnienia w przystąpieniu do naprawy urządzenia, licząc od terminu określonego w §3 ust.4 
4) 1 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy — za każdy dzień 
opóźnienia w usuwaniu usterek i wad urządzenia, licząc od terminów określonych w §3 ust.5 i 6 
5) 1 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1- za każdy dzień opóźnienia  
w przeprowadzeniu któregokolwiek ze szkoleń o których mowa w § 1 ust.3 pkt 4. licząc od terminów 
określonych w § 1 ust.3 pkt 4 lit a) i b) 
6) 1 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1-  w przypadku niedostarczenia 
wraz z urządzeniem  instrukcji obsługi urządzenia do wszystkich oferowanych składowych systemu   
w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 
7) 1 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1-  w przypadku niedostarczenia  
na wezwanie Zamawiającego  katalogów i/lub ulotek informacyjnych producenta dotyczących 
urządzenia w języku polskim lub języku angielskim wraz z załączonym tłumaczeniem na język polski 
8) 5 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1-  w przypadku niewykonania  
w okresie gwarancji wliczonych w cenę przeglądów konserwacyjnych wymaganych przez producenta, 
(za każdy niewykonany, a wymagany przez producenta przegląd). 
4 Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 30 % 
łącznej wartości netto umowy przewidzianej w § 4 ust. 1. 
5.Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy  
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych.  
6. Wykonawca nie może uchylić się  od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawcę. 
7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia z tytułu 
realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 6 
Korespondencja 

 
1.Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą umową powinny być sporządzone w 
formie pisemnej (chyba, że w umowie przewidziana została inna forma) i powinny zostać doręczone 
drugiej Stronie osobiście, kurierem lub listem poleconym, na adres podany w komparycji umowy.  



2.Korespondencja w toku realizacji niniejszej umowy – lecz nie zawiadomienia i oświadczenia 
przewidziane w jej treści (chyba, że wynika to wprost z treści umowy) – może odbywać się 
telefonicznie lub mailowo, na następujące adresy: 

a. dla Zamawiającego: ………….., mail: ………………………. 
tel. ………………………., 

b. dla Wykonawcy: Pan/Pani ____________________,  mail: _____________________ 
  tel. _________________ 

3.Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 
wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania 
takiego zawiadomienia przez drugą Stronę i nie wymaga zmiany umowy. Naruszenie przez Stronę, 
która dokona zmiany swego adresu, zobowiązania wynikającego z niniejszego ustępu będzie miało 
taki skutek, iż korespondencja wysłana do takiej Strony na adres dotychczasowy będzie uznawana za 
skutecznie doręczoną. 
4.Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu traktowana 
będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 

a. odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; 
b. niepodjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo dwukrotnego awizowania 

przesyłki. 
5.W przypadku określonym w ust. 4 lit b) niniejszego paragrafu korespondencja będzie traktowana jako 
doręczona z upływem ostatniego dnia określonego w awizie jako termin do odbioru takiej korespondencji.  
 

§ 7 
Poufność 

 
1. Strony uznają, że w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron może ujawnić 

drugiej Stronie swoje informacje poufne. Strona otrzymująca jakąkolwiek informację poufną 
zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru tejże informacji poufnej oraz do nie 
korzystania z takiej informacji poufnej dla celów innych niż cel, dla którego została ona 
pierwotnie przekazana Stronie otrzymującej, jak też do nieujawniania takiej informacji poufnej 
osobie trzeciej. Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnej drugiej Strony swoim 
pracownikom oraz przedstawicielom za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.  

2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
jednej ze Stron ujawnione drugiej Stronie w związku z niniejszą umową, choćby nawet nie były 
oznaczone jako poufne.  

3. Strony uznają i uzgadniają, że każda ze Stron może ujawnić informację poufną, jeżeli jest                
to wymagane przepisami prawa, członkom swoich władz, pracownikom, doradcom prawnym, 
księgowym oraz innym doradcom, którzy związani są obowiązkiem poufności, inwestorom oraz 
partnerom wspólnego przedsięwzięcia, którzy związani są obowiązkiem poufności lub  
w związku ze sporem lub sporem sądowym między Stronami, w którym występuje taka 
informacja poufna, przy czym każda ze Stron będzie dążyć do ograniczenia zakresu ujawnienia 
informacji poufnej na tej podstawie oraz do zapewnienia w najwyższym możliwym stopniu 
zastosowania zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

4. W przypadku, gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji poufnej zgodnie                        
z wymaganiami prawa, taka Strona, o ile praktycznie będzie to możliwe, przed takim 
ujawnieniem doręczy drugiej Stronie zawiadomienie o fakcie takiego ujawnienia. Strona taka 
zobowiązuje się również, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, do doręczenia 
drugiej Stronie, przed każdym przypadkiem ujawnienia, kopii jakichkolwiek informacji lub 
dokumentów, które zamierza ujawnić (oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie, tekst dokumentu 



ujawniającego), jak również do współpracy z drugą Stroną w zakresie, w którym będzie ona 
chciała ograniczyć takie ujawnienie.  

 
  § 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a także zmiany istotne, jeżeli konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy 
bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku 
do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw  
i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej Umowie zrealizować w inny, zgodny  
z prawem i możliwy do wykonania sposób. 

3. Zobowiązania Stron określone w niniejszej umowie są ważne, a jej postanowienia będą 
stosowane również w przypadku, gdy którakolwiek ze stron ulegnie przekształceniu (dokona 
zmiany formy prawnej działalności), bądź też ulegnie połączeniu z innym podmiotem. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

7. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

  § 9 
Klauzula informacyjna 

 
Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt ; 

 poprzez e-mail:      sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl ; 

 telefonicznie:          +48 56 641 4444. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo 
kontaktować w następujący sposób: iod@bieganski.net.pl . 



 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt; 

 poprzez e-mail:       iod@bieganski.net.pl  

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z podpisaniem umowy nr P/…………../21. 
 

Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z zapytaniem ofertowym. Podstawa prawną ich 
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w zapytaniu ofertowym oraz 
następujące przepisy prawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. 
poz. 164 ze zm.). 

Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami uczestnika postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane 
podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane 
kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, 
zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu uczestnictwa w zapytaniu ofertowym przez 
Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę lub podmiot, w imieniu którego Państwo występują; w takim 
przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szpitala jako 
administratora, polegający na prowadzeniu w/w zapytania ofertowego. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przetwarzane będą przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia zapytania ofertowego. 

Odbiorcy danych 

 Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim 
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady zapytanie ofertowe jest jawne.  

 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie  
w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności  

 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z zapytaniem ofertowym 
mogą być podmioty, z którymi Szpital zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez 
nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania danych. Zakres przekazania danych 
tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością zapytania ofertowego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw 
z poza EOG. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 



W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z zapytaniem ofertowym przysługują Państwu 
następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać 
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w zapytaniu ofertowym nie jest obowiązkowe,  
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.  

 
 
 
ZAMAWIA J Ą C Y:                           WYKONAWCA: 

 



                                                                  Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
U M O W A  Nr  P/………./21 
zawarta w dniu ……………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego 
na dostawę sprzętu  medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Elektrofizjologii Zaburzeń Rytmu,  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu rezonansu magnetycznego z modułem audio-

wizualnym wspomagającym badania, przejęcie odpłatne posiadanego przez Zamawiającego rezonansu 
magnetycznego, a także adaptację pomieszczeń dla potrzeb montażu systemu rezonansu 

magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania 
 (dotyczy zadania: 3) 

 
pomiędzy:  
…………………………………………...KRS: …….., NIP: ………., REGON: …………… 
reprezentowaną/reprezentowanym przez …………………………. 
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,  
 
a 
 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

§1  
Przedmiot i wykonanie umowy 

 
1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego adaptacji  
pomieszczeń usytuowanych  w budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu dla potrzeb montażu systemu rezonansu magnetycznego  
z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania zgodnie z Zakresem prac adaptacyjnych 
pomieszczeń pracowni RM stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. W ramach adaptacji pomieszczeń, 
o której mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do sporządzenia niezbędnej 
dokumentacji projektowej, wykonania  prac adaptacyjnych budowlanych i instalacyjnych, zgodnie  
z Zakresem prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RM stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 
po  uprzednim uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń.  
2.W celu uniknięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości strony zgodnie ustalają, że dla prawidłowej 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w postaci adaptacji pomieszczeń, o której mowa  
w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane oraz  prace instalacyjne 
wymienione w Zakresie prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RM stanowiącym Załącznik nr 1 
do umowy oraz wszelkie inne prace, które nie zostały wyszczególnione w Zakresie prac 
adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RM stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, a są  konieczne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonana  przez Wykonawcę adaptacja pomieszczeń 
musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi objęte 



Załącznikiem nr 1 do umowy, o którym mowa wyżej, a adaptowane pomieszczenia muszą być zdatne 
do użytkowania. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac adaptacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, przy uwzględnieniu przepisów BHP.  
4.Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania prac adaptacyjnych 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 
5.Materiały użyte przy wykonywaniu  przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zostać 
uwzględnione w wynagrodzeniu  Wykonawcy określonym w § 4 ust.1. 
6.Wykonawca w trakcie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy  ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie prowadzonych 
prac. 
7.Po zakończeniu prac adaptacyjnych, ale przed odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania pomieszczeń, w których wykonywane były prace adaptacyjne. 
8.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów 
budowlanych/remontowych (śmieci, gruz i inne). 
9. Wykonawca  oświadcza, że dokonał wizji pomieszczeń, które mają podlegać adaptacji i nie wnosi 
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
10. Wykonawca oświadcza, że  w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni personel posiadający 
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie ze złożoną ofertą. 
11.Wykonawca oświadcza, że dysponuje  odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 
 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1.Strony ustalają, iż  wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  w terminie do 70 dni od daty zawarcia 
umowy, przy czym  za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy  uważa się dzień  podpisania 
przez Strony protokołu odbioru z klauzulą „bez uwag”.  
2.Wykonawca  zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek 
przeszkodach w terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§3 

Odbiór przedmiotu umowy  
 

1.Po wykonaniu przez Wykonawcę robót adaptacyjnych objętych  przedmiotem umowy Zamawiający 
dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót oraz 
przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszelkich dokumentów związanych z odbiorem. 
2.O gotowości do odbioru wykonanych robót adaptacyjnych Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 
3.W czynnościach odbioru mają obowiązek uczestniczyć: umocowani przedstawiciele Wykonawcy 
oraz Zamawiającego. 
4.Z czynności odbioru  strony sporządzą protokół odbioru, w którym zostaną zawarte wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 
5.Podpisanie przez strony protokołu odbioru z klauzulą „bez uwag”, uznaje się za prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy i stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
6.Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną:  



1) wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu ich usunięcia.  
Z czynności odbioru strony sporządzą protokół, w którym wskażą rodzaj wad i usterek oraz wyznaczą 
termin ich usunięcia przez Wykonawcę, 
2) wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może  żądać obniżenia wynagrodzenia 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej przedmiotu umowy. Istnienie wad oraz 
wartość obniżonego wynagrodzenia zostanie określona w protokole sporządzonym przez strony.   
W takim przypadku Zamawiający dokona potrącenia  przysługującej  mu należności z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do 
obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia szkody 
poniesionej wskutek istnienia wady nienadającej się do usunięcia. W przypadku braku porozumienia 
stron odnośnie kwoty obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy. 

§ 4 
Warunki płatności 

 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  
w kwocie zł netto (słownie złotych: ……………. 00/100), do którego zostanie doliczony podatek od 
towarów i usług (VAT) wg stawki……% co daje kwotę brutto w wysokości …………………..zł 
(słownie złotych: …………………………..).  
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całkowity koszt prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz również koszty wszelkich prac 
projektowych, budowlanych, instalacyjnych, przygotowawczych, porządkowych  i innych objętych 
przedmiotem umowy. 
3.Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i niezmienne.  
4.Strony niniejszej umowy nie przewidują możliwości powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów 
lub opłat, innych niż przewidziane niniejszą umową. 
5.Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany 
przez Strony protokół odbioru prac „bez uwag”, o którym mowa w § 3 ust. 5 wraz ze wszelkimi 
niezbędnymi dokumentami odbiorowymi, w szczególności dokumentacją powykonawczą i decyzją 
pozwoleniem na użytkowanie pracowni.   
6.Zapłata faktury obejmującej należność za  wykonanie  przez Wykonawcę przedmiotu umowy  
nastąpi przelewem na konto Wykonawcy widniejące w wykazie informacji o podatnikach VAT  
w dniu realizowania płatności w terminie 60 dni licząc  od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
7.Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze w celu 
dokonania na niego zapłaty przez  Zamawiającego, figuruje na wykazie podmiotów („Biała lista”),  
o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług 
8.Za dzień zapłaty przez Zamawiającego należności z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9.W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki za 
opóźnienie w wysokości równiej sumie 3,5 punktów procentowych i stopy referencyjnej Narodowego 
Banku Polskiego. 
10.Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu wierzytelności przypadających mu 
względem Zamawiającego jak również nie dokonywać czynności innych, podobnych, zmierzających 
do zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających   z zawartej umowy, bez 
zgody Zamawiającego. 
11.Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) przy 
realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 
 



§ 5 
Kary umowne  

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy. 
2.Strony postanawiają, że  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy obowiązującą  formą odszkodowania będą niżej określone kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w §  4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia;  
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  
3)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 
4)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1  
3.Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody 
przekroczy  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających  
z niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia.  
5.Zapłata  przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa  w ust. 2 pkt 1 i 2  lub potrącenie przez 
Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót adaptacyjnych objętych przedmiotem umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

 
§ 6 

Gwarancja i rękojmia  
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru  
z  klauzulą „bez uwag”. 
2.W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  
i usterek oraz wykonywania wszelkich napraw w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych  
z uwzględnieniem, że czas reakcji będzie wynosił nie więcej niż 48 godzin, licząc  
od momentu  zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego. 
3.W sytuacji, gdy usunięcie wady nie będzie ze względów technicznych możliwe  
w ustalonym w zdaniu poprzedzającym terminie, strony ustalą termin usunięcia wady na piśmie. 
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
4.Zgłoszenia  wad i usterek w okresie gwarancji mogą być dokonywane przez Zamawiającego  na 
piśmie na adres……………………, lub faksem na nr telefonu……………………….,  bądź pocztą 
elektroniczną na następujący adres e-mail…………………………....W razie wątpliwości za dzień 
zgłoszenia usterek lub wad zgłoszonych przez Zamawiającego faksem lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej strony uznają dzień nadania e-maila lub faksu przez Zamawiającego. 
5.Każdorazowe usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokołem sporządzonym przez 
Wykonawcę w ilości dwóch egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron, podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
6.W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w terminie określonym w 
ust.2   lub 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia  usunięcia wady lub usterki osobie 



trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w 
usunięciu wad i usterek. 
7.Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz 
odpowiedzialność odszkodowawczą za zasadach ogólnych. 

 
§ 7   

Korespondencja 
 
1.Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą umową powinny być sporządzone w 
formie pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej Stronie osobiście, kurierem lub listem 
poleconym, na adres podany w komparycji umowy (chyba, że w umowie przewidziana została inna 
forma oraz inny sposób doręczenia). 
2.Korespondencja w toku realizacji niniejszej umowy – lecz nie zawiadomienia i oświadczenia 
przewidziane w jej treści (chyba, że wynika to wprost z treści umowy) – może odbywać się 
telefonicznie lub mailowo, na następujące adresy: 

a. dla Zamawiającego: ………….., mail: ………………………………………………… 
tel. ………………………., 

b. dla Wykonawcy: Pan/Pani ____________________,  mail: _____________________ 
  tel. _________________ 

3.Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 
wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania 
takiego zawiadomienia przez drugą Stronę i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. Naruszenie przez 
Stronę, która dokona zmiany swego adresu, zobowiązania wynikającego z niniejszego ustępu będzie 
miało taki skutek, iż korespondencja wysłana do takiej Strony na adres dotychczasowy będzie 
uznawana za skutecznie doręczoną. 
4.Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu traktowana 
będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 

a. odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; 
b. niepodjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo dwukrotnego awizowania 

przesyłki. 
5.W przypadku określonym w ust. 4 lit b) niniejszego paragrafu korespondencja będzie traktowana jako 
doręczona z upływem ostatniego dnia określonego w awizie jako termin do odbioru takiej korespondencji.  
 

§ 8 
Poufność 

 
1.Strony uznają, że w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron może ujawnić 
drugiej Stronie swoje informacje poufne. Strona otrzymująca jakąkolwiek informację poufną 
zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru tejże informacji poufnej oraz do nie korzystania 
z takiej informacji poufnej dla celów innych niż cel, dla którego została ona pierwotnie przekazana 
Stronie otrzymującej, jak też do nieujawniania takiej informacji poufnej osobie trzeciej. Żadna ze 
stron nie ujawni informacji poufnej drugiej Strony swoim pracownikom oraz przedstawicielom za 
wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.  
2.Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
jednej ze Stron ujawnione drugiej Stronie w związku z niniejszą umową, choćby nawet nie były 
oznaczone jako poufne.  
3.Strony uznają i uzgadniają, że każda ze Stron może ujawnić informację poufną, jeżeli jest                
to wymagane przepisami prawa, członkom swoich władz, pracownikom, doradcom prawnym, 
księgowym oraz innym doradcom, którzy związani są obowiązkiem poufności, inwestorom oraz 
partnerom wspólnego przedsięwzięcia, którzy związani są obowiązkiem poufności lub w związku ze 



sporem lub sporem sądowym między Stronami, w którym występuje taka informacja poufna, przy 
czym każda ze Stron będzie dążyć do ograniczenia zakresu ujawnienia informacji poufnej na tej 
podstawie oraz do zapewnienia w najwyższym możliwym stopniu zastosowania zabezpieczeń 
przewidzianych prawem. 
4.W przypadku, gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji poufnej zgodnie                        
z wymaganiami prawa, taka Strona, o ile praktycznie będzie to możliwe, przed takim ujawnieniem 
doręczy drugiej Stronie zawiadomienie o fakcie takiego ujawnienia. Strona taka zobowiązuje się 
również, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, do doręczenia drugiej Stronie, przed 
każdym przypadkiem ujawnienia, kopii jakichkolwiek informacji lub dokumentów, które zamierza 
ujawnić (oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie, tekst dokumentu ujawniającego), jak również do 
współpracy z drugą Stroną w zakresie, w którym będzie ona chciała ograniczyć takie ujawnienie.   
 

 § 9 
Postanowienia końcowe 

 
1.Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a także zmiany istotne, jeżeli konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  
2.Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy 
bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu 
na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia 
wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw 
 i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny  
z prawem i możliwy do wykonania sposób. 
3.Zobowiązania Stron określone w niniejszej umowie są ważne, a jej postanowienia będą stosowane 
również w przypadku, gdy którakolwiek ze stron ulegnie przekształceniu (dokonana zmiany formy 
prawnej działalności), bądź też ulegnie połączeniu z innym podmiotem. 
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
5.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
6.Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 
7.Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
8.Integralną częścią umowy są załączniki do umowy: 

-………………………………………………. 
-……………………………………………….. 

 
  § 10 

Klauzula informacyjna 
 

Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 



 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt ; 

 poprzez e-mail:      sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl ; 

 telefonicznie:          +48 56 641 4444. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo 
kontaktować w następujący sposób: iod@bieganski.net.pl . 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt; 

 poprzez e-mail:       iod@bieganski.net.pl  

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z podpisaniem umowy nr P/…………../21. 
 

Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z zapytaniem ofertowym. Podstawa prawną ich 
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w zapytaniu ofertowym oraz 
następujące przepisy prawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. 
poz. 164 ze zm.). 

Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami uczestnika postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane 
podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane 
kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, 
zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu uczestnictwa w zapytaniu ofertowym przez 
Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę lub podmiot, w imieniu którego Państwo występują; w takim 
przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szpitala jako 
administratora, polegający na prowadzeniu w/w zapytania ofertowego. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przetwarzane będą przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia zapytania ofertowego. 

Odbiorcy danych 

 Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim 
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady zapytanie ofertowe jest jawne.  

 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie  
w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności  

 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z zapytaniem ofertowym 
mogą być podmioty, z którymi Szpital zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez 
nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania danych. Zakres przekazania danych 
tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 



Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością zapytania ofertowego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw 
z poza EOG. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z zapytaniem ofertowym przysługują Państwu 
następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać 
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w zapytaniu ofertowym nie jest obowiązkowe,  
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.  

 
 
ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 

 



                                                                  Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
U M O W A  Nr  P/………./21 
zawarta w dniu ……………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego 
na dostawę sprzętu  medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Elektrofizjologii Zaburzeń Rytmu,  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu rezonansu magnetycznego z modułem audio-

wizualnym wspomagającym badania, przejęcie odpłatne posiadanego przez Zamawiającego rezonansu 
magnetycznego, a także adaptację pomieszczeń dla potrzeb montażu systemu rezonansu 

magnetycznego z modułem audio-wizualnym wspomagającym badania 
 (dotyczy zadania: 4) 

pomiędzy: 
 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Sprzedającym” 
a 
 
…………………………………………...KRS: …….., NIP: ………., REGON: …………………… 
reprezentowaną/reprezentowanym przez …………………………. 
zwaną/zwanym dalej „Kupującym” 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż i demontaż urządzenia medycznego -  Rezonansu 
Magnetycznego Achieva 1,5T,  SN: 78129632961, rok produkcji 2011 firmy Philips wchodzącego w 
skład mienia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, znajdującego się  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, zwanego  dalej urządzeniem.  
2.Na warunkach określonych w niniejszej umowie Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje 
urządzenie medyczne, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z ofertą cenową złożoną przez Kupującego. 
3.Oferta Kupującego z dnia ................ stanowi Załącznik nr 1 do umowy, który stanowi integralną 
część składową umowy. 
 

§ 2 
Oświadczenia Stron 

 
1.Sprzedający oświadcza, że urządzenie: 
1)stanowi jego  własność i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich 



2)jest używane  
3)jest sprawne i  nadaje się w pełni do celu oznaczonego przez Kupującego. 
2.Kupujący oświadcza, że dokonał oględzin urządzenia stanowiącego przedmiot sprzedaży, zbadał 
jego stan techniczny, nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży oraz nie będzie rościł z 
tego tytułu żadnych roszczeń do Sprzedającego. 
3.Strony oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu sprzedaży. 

 
§3 

Demontaż, wydanie i odbiór przedmiotu umowy 
 

1.Kupujący zobowiązuje się  do odbioru  urządzenia, o którym mowa w § 1 ust.1, po uprzednim jego 
zdemontowaniu we własnym zakresie i na własny koszt tj. własnym  nakładem sił, sprzętu, środków 
oraz na własne  ryzyko. W tym celu Kupujący opracuje plan demontażu urządzenia, jego wyniesienia 
z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie oraz transportu. 
2.Terminy i godziny  demontażu  urządzenia Kupujący uzgodni ze Sprzedającym. 
3.Kompleksowo wykonane prace demontażowe niezbędne do odbioru przez Kupującego przedmiotu 
sprzedaży zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie ustalenia Stron  
dokonane w toku ich odbioru. 
4.Wydanie i odbiór zdemontowanego urządzenia  nastąpi w siedzibie Sprzedającego, (po uprzedniej 
zapłacie przez Kupującego ceny urządzenia na warunkach określonych w § 4), do dnia  29.07.2021 
roku, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony, w którym zostanie 
potwierdzone dokonanie przez Kupującego czynności określonych w § 2 ust. 2 umowy.  
5.Odbiór przez Kupującego zdemontowanego urządzenia  nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu ze 
Sprzedającym terminu i godziny w obecności przedstawicieli Sprzedającego. 
6.Kupujący  zgłosi gotowość  do odbioru urządzenia po demontażu w formie pisemnej, pocztą 
elektroniczną  na adres………………….lub telefonicznie  na nr  telefonu wskazany w § 6  ust.7 pkt 1.  
7. Odbioru urządzenia stanowiącego przedmiot umowy mogą  dokonać wyłącznie osoby posiadające 
pisemne upoważnienie Kupującego. 
8.Wraz z urządzeniem zostaną wydane Kupującemu niezbędne dokumenty dotyczące urządzenia. 
9.Kupujący ponosi wszelkie koszty demontażu, załadunku i transportu urządzenia. 
10.Sprzedający nie ponosi  odpowiedzialności za ewentualne  uszkodzenia urządzenia  powstałe 
podczas jego demontażu, wyniesienia z pomieszczenia oraz transportu. 
11.W przypadku powstania uszkodzeń mienia Sprzedającego na skutek demontażu, wyniesienia 
urządzenia z pomieszczenia lub jego transportu, Kupujący pokryje koszty naprawy, bądź 
doprowadzenia mienia Sprzedającego  do stanu pierwotnego lub doprowadzi mienie Sprzedającego  
do stanu pierwotnego we własnym zakresie. 
 

§ 4 
Zapłata ceny 

 
1. Z tytułu sprzedaży urządzenia Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę  ustaloną w 
ofercie złożonej  przez Kupującego, stanowiącej  Załącznik nr  1  do umowy  tj. 
netto……………………………….  zł (słownie………………………………………………………..) 
 brutto: ............................................zł, ( słownie………………………………………………………). 
2.Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej  przez 
Sprzedającego  przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego  o nr ……………………………...... 
w terminie do dnia 29.07.2021 roku. 



3.Uznanie rachunku bankowego Sprzedającego kwotą, o której mowa w ust.1  musi nastąpić 
najpóźniej w dniu  uzgodnionym przez Strony jako  dzień wydania i odbioru urządzenia. 
4.Urządzenie  stanowi własność Sprzedającego do chwili zapłaty całej ceny przez Kupującego. 
5.Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy 
obciążają Kupującego. 
 

 § 5 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
Jeżeli w celu wykonania umowy Kupujący udostępniać  będzie Sprzedającemu dane osobowe osób do 
kontaktu, pracowników czy współpracowników, Kupujący zobowiązuje się do  zapoznania tych osób 
z treścią klauzuli informacyjnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, celem realizacji 
ciążącego na Sprzedającym obowiązku informacyjnego wynikającego z art.14 RODO. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1.Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy bądź 
jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na 
ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia 
wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw 
 i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny  
z prawem i możliwy do wykonania sposób. 
2.Zobowiązania Stron określone w niniejszej umowie są ważne, a jej postanowienia będą stosowane 
również w przypadku, gdy którakolwiek ze stron ulegnie przekształceniu (dokonana zmiany formy 
prawnej działalności) bądź też ulegnie połączeniu z innym podmiotem. 
3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
5.Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego z uwagi na siedzibę Sprzedającego. 
6.Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
7.Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 
1) Po stronie  Sprzedającego……………………, tel………………….. 
2) Po stronie Kupującego………………………., tel…………………... 
8.Integralną częścią umowy są załączniki do umowy: 

-………………………………………………. 
-……………………………………………….. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 


