
 

  
 

 
 
 

 

Zamawiający:  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 

ul. Krasińskiego 54/56,  01 – 755 Warszawa 

tel. 261 852 689, fax 261 852 715 

NIP: 118 – 00 – 59 - 744 

 
Numer sprawy: 16/ZP/16 Warszawa 27.07.2016r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: dostawy urządzenia minimum 32 kanałowego do 

wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, 

jednostką centralną o dużych mocach obliczeniowych oraz systemem 

operacyjnym i pakietem oprogramowania 
 

w trybie przetargu nieograniczonego 
 
 
 

 ZATWIERDZAM 
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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
- adres:  01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 
- numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744 
- REGON: 010132188  
- bank (nazwa, oddział, nr konta):  PEKAO S.A. 

nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110 
- godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00. 
- adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 

ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej 
„ustawa”) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia minimum 32 kanałowego do 
wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką centralną o 
dużych mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym 
kanale sprzedaży.  

4. Sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, 
nieregenerowany i zostać przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Przez 
stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie 
(opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).  

5. Sprzęt musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób 
trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do 
wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

7. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
Publicznych CPV: 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze;  

30211000-1 Komputery wysokowydajne.  
 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 
V. OFERTY WARIANTOWE 
 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.  
 
 
 

VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
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1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości 
zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku 
zlecenia zamówień uzupełniających Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania tych 
zamówień na podstawie odrębnych umów. Udzielenie zamówienia może nastąpić po spełnieniu 
przesłanek ustawowych. 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,  dotyczące:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden 

z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1.  
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 
żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w 
ust. 3. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp 
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 
trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas 
udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści 
dokumentu winno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną  wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia. 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na 

zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu 
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do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX, ust. 1, pkt 1), litera b. i c. 
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu „spełnia / nie spełnia”. 

 
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z formularzami ofertowym i cenowym, 

stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5, 
Wykonawca składa wraz z ofertą: 
a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy 
z nich. 

d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji i listy podmiotów stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten 
składa każdy z nich. 

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
a. oryginalny prospekt firmowy producenta urządzenia (dopuszczalny w języku angielskim). 

 
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b. i c. oraz w ppkt 2) lit.a. 

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1) lit. a. oraz d. należy złożyć w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 
których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt.1 ppkt. 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 
poświadczonej notarialnie. 

 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

 
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. 
2. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga 

potwierdzenia na piśmie.  
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną e – mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego 
przed upływem terminu, odpowiednio na numer faxu 261 852 715 lub adres e-mail: 
bczupryniak@wiml.waw.pl, a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. W przypadku 
przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej albo faxu, 
druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. 

4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania 
Zamawiającego: 08:00 – 15:00. 

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień 
proceduralnych: 
a) Starszy Referent Pionu Logistyki: Barbara Czupryniak tel. 261 852 705, poniedziałek – piątek, 

08.00 – 15.00. 
6. Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt.X ppkt 1, 2, 3 oraz na 

adres email: bczupryniak@wiml.waw.pl. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie 
zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: www.wiml.waw.pl. 

7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy 16/ZP/16. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia i terminie, po upływie którego umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może zostać zawarta; 

b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: 
www.wiml.waw.pl oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 

9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający:  
a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku 

unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 
c) zamieści informację na stronie internetowej: www.wiml.waw.pl oraz w miejscu publicznym 

dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do 
Instytutu), 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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10. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie  

z Wykonawcą. 
2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do SIWZ oraz na Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ lub zawrzeć 
wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego i w Formularzu 
Cenowym. 

3. Wykonawca poda w ofercie - Formularzu Ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ, termin realizacji 
przedmiotu zamówienia - liczbę dni (przy czym liczba ta nie może być większa niż 40 dni). 

4. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią 

integralną część SIWZ. 
7. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 
8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 
9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
10. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.  
11. Wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 
12. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 
13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy 
dołączyć do oferty. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
15. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE 
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.) oraz zostać zastrzeżone zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 3 ustawy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 
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formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe 
oznaczenie „ZMIANA”/ „WYCOFANIE”. W opakowaniu musi być zamieszczone: 
a. oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, 
b. dokument wymieniony w pkt. IX pkt 1 ppkt 1) litera c. SIWZ, 
c. upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie 

składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

17. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 
 OFERTA NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA MINIMUM 32 KANAŁOWEGO DO 

WYKONYWANIA DIAGNOSTYKI EEG/QEEG/ERP WRAZ Z AKCESORIAMI, 
JEDNOSTKĄ CENTRALNĄ O DUŻYCH MOCACH OBLICZENIOWYCH ORAZ 
SYSTEMEM OPERACYJNYM I PAKIETEM OPROGRAMOWANIA 

 NIE OTWIERAĆ PRZED 09.08.2016r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 

Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37 
 

18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu 
wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi 
Wykonawcami będą odrzucone. 

19. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  

20. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

21. W ofercie Wykonawca poda:  
1) wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym; 
2) wyrażony w dniach termin płatności wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 

22. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

23. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 
858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych 
(cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności 
przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 
 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w 

Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia 09.08.2016r. do godz. 10.00. 
2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 

przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1. 
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3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  

ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość 
brutto. 

3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, 
zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne.  

4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 ze zm.). 

5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i 

nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w SIWZ. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 
 

Cena        90% (90 pkt) 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia  10% (10 pkt) 
Razem        100% (100pkt) 
 

2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 90 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 
zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według 
poniższego wzoru: 

 
 
 najniższa oferowana cena brutto  
 spośród zakwalifikowanych ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
 
 
3.  W kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” (liczony w dniach kalendarzowych) 

oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta 
zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia, a każda następna odpowiednio ze wzorem: 

 

C =  x 90 pkt. 
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        najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia 
    termin realizacji przedmiotu zamówienia badanej oferty 

 
1) Zamawiający wymaga maksimum 40 dniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

liczonego od daty zawarcia umowy. 
2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia lub wpisania terminu 

dłuższego niż wymagany oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 
 

4.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą 
sumę punktów przyznanych w kryterium ceny i terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 
5. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 

kryterium pierwszego i kryterium drugiego. 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców 
(jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 6 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. 

 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO  

T =  x 10pkt 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

f) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
g) siły wyższej.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
XXII. PODWYKONAWCY 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6  – wzór umowy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 
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załącznik nr1 

do SIWZ  
 

 
 

 
 
 
 
............................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 
............................................................................................................ 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail) 
 
NIP......................................................, REGON................................ 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia 
minimum 32 kanałowego do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, 
jednostką centralną o dużych mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem 
oprogramowania, nr sprawy: 16/ZP/16: 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa) .................................................................................................................................... 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić): 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
 
2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w 

SIWZ. 
3. Termin realizacji zamówienia …….. dni od dnia podpisania umowy.  
4. Udziela na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia ........ (min. 24 miesiące) miesięcznej 

gwarancji. 
5. Gwarantuje przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego, w zakresie obsługi technicznej 

i z obsługi narzędzi analitycznych. 
6. Informujemy, że wybór naszej oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług*; 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (*niepotrzebne 
skreślić): 
 

L.p. Nazwa towaru Wartość towaru netto (bez podatku VAT) 

   

   

 
7. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
8. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania 

oraz warunki opisane we wzorze umowy. 
9. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
10. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 

powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy): ……… 
 

Lp. Zakres prac  
1.  
...  

 
11. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
12. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, 

zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione.** 

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

I. ...................................................................................................................................................  

II. ...................................................................................................................................................  
(…) 

 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



 
załącznik nr 2 

do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY 

 
 

Urządzenie minimum 32 kanałowe do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką centralną o dużych mocach 
obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania 

 
Lp. Nazwa Ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość 
brutto 

 
I. 

Urządzenie minimum 32 kanałowe do 
wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP 
wraz z akcesoriami, jednostką centralną o 
dużych mocach obliczeniowych oraz 
systemem operacyjnym i pakietem 
oprogramowania 

 
1 kpl. / 
zestaw 

    

w tym: 

I.A. 
 

URZĄDZENIE MINIMUM 32-KANAŁOWE DO WYKONYWANIA 
DIAGNOSTYKI EEG/QEEG/ERP 

   

I.B. 
 

PRZENOŚNY SYSTEM KOMPUTEROWY    

I.C. 
 

JEDNOSTKA CENTRALNA O DUŻYCH MOCACH 
OBLICZENIOWYCH GŁÓWNIE DO GROMADZENIA WYNIKÓW 
BADAŃ 

   

I.D. 
 

MONITORY I PRZEWODY DO MONITORÓW    

I.E. 
 

AKCESORIA DO ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH    

I.F.  
 

AKCESORIA DO URZĄDZENIA WYŻEJ NIE WYMIENIONE    

  
Razem 
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Nazwa: IA. URZĄDZENIE MINIMUM 32-KANAŁOWE DO WYKONYWANIA DIAGNOSTYKI 
EEG/QEEG/ERP 

Pełna nazwa urządzenia, 
typ/model/symbol,  

 
Rok produkcji 

 

 

Producent, podać pełną nazwę i adres 
 
 

 

 

Nazwa Parametry wymagane 
 Parametry oferowane 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Aparatura fabrycznie nowa, nie 

rekondycjonowana, nie powystawowa 
lub pokazowa 

TAK 
 

 

2. Kompletny zestaw składający się z 
głowic, czujników, programu/ów 
sterującego/ych, programów/modułów 
dodatkowy do badań EEG/QEEG/ERP, 
przenośnego systemu komputerowego, 
jednostki centralnej o dużych mocach 
obliczeniowych, akcesoriów 
niezbędnych do uruchomienia zestawu i 
prowadzenia badań z możliwością 
wydruku badań, przenośnego systemu 
transportowego, podręcznika/ów 

TAK 
 

 

3. Aparatura przystosowana do celów 
naukowych (niezbędna do właściwego 
doboru grup eksperymentalnych / 
źródło informacji na temat aktywności 
mózgu) 
Aparatura do zastosowania w 
badaniach naukowych i 
diagnostycznych 

TAK 
 

 

4. Rok produkcji aparatury:  
nie starsza niż 2015r., przy zachowaniu 
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wymaganej gwarancji 
 

5. Możliwość modyfikacji/ rozbudowy 
urządzenia bez utraty gwarancji TAK  

6. Minimum 32 kanały w układzie 
referencyjnym, z przetwarzaniem 
analogowo-cyfrowym  
z równoległym próbkowaniem wewnątrz 
pojedynczej głowicy wzmacniającej 

TAK 

 

7. Konstrukcją opartą o wzmacniacz 
mocowany na pacjencie  TAK  

8. Klasa bezpieczeństwa aparatu zgodna z 
przepisami obowiązującymi w UE 
(certyfikat wyrobu medycznego CE kl. 
IIa ) 

TAK 

 

2. WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA 
1. Zestaw umożliwiający min. 32-kanałową 

diagnostykę EEG /QEEG/ERP TAK  

2. Oprogramowanie/moduły 
współpracujące z dostarczaną aparaturą TAK  

3. Oprogramowanie bazy danych 
pacjentów, do archiwizacji danych oraz 
rejestracji i analizy zapisu. 

TAK 
 

4. Wzmacniacz aparatu (minimalne 
wymagania): 

 

- przewodowy i bezprzewodowy w 
standardzie Bluetooth z programową 
regulacją radiowej mocy wyjściowej 

- min. 32 kanały  
- pasmo analogowe wzmacniacza min. 0.1 –  

400 Hz 
- częstotliwość próbkowania min. 1024 Hz 
- pamięć wewnętrzna min. 4 GB 
- wzmacniacz mocowany na pacjencie: 

waga– max. 400 gr, objętość– max. 500 
cm3, grubość– max. 3 cm, ładowany 
bateriami, czas pracy– min.4 h 

 

5. Wbudowany pulsyksometr 
 TAK  

6. Kamera kopułkowa o obiektywie z zoomem optycznym min. 18x,  
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przetworniku min. 1 Megapikseli, dynamice 
minimum 52 Db, czułości w kolorze min. 
0,03 lux i w trybie czarno-białym min. 0,005 
lux 

3. WYMAGANIA DO WYPOSAŻENIA: 
1. Sposób zapisu 

 
zapisywane na twardym dysku i dostępne do 
dalszej analizy 

 

2. Strumieniowe przesyłanie danych TAK  
3. Dane mogą być przechowywane i 

przeglądane na na dowolnym 
komputerze z systemem Windows 

TAK 
 

4. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH JAKIE MUSI DOSTARCZYĆ URZĄDZENIE 
1. Możliwość prowadzenia badań/ 

diagnostyki: 
- EEG (w tym video-EEG)  
- QEEG 
- ERP 

TAK 
 

 

2. Możliwość rejestracji parametrów 
fizjologicznych, tj. saturacji, tętna, 
pletyzmografii  
i fotopletyzmografii 

 

TAK 
 

 

3. Możliwość rejestracji obrazu z 
minimum 2 kamer równocześnie TAK 

 

4. Możliwość podłączenia wzmacniacza do 
komputera za pomocą standardowego 
łącza Ethernet, według protokołu 
TCP/IP lub USB min. 2.0 

TAK 

 

5. Możliwość bezprzewodowej transmisji 
danych w standardzie Bluetooth 
(między wzmacniaczem, a komputerem)  

TAK 
 

6. Możliwość zapisu zsynchronizowanego z 
EEG obrazu video w rozdzielczości HD 
obrazów z kompresją MPEG4  

TAK 
 

7. Możliwość mocowania wzmacniacza na 
pacjencie i zasilania go bateriami TAK  

8. Możliwość rozszerzenia o moduł TAK  
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automatycznej analizy napadów i 
wyładowań padaczkowych 

9. Możliwość rozszerzenia o np. dodatkowe 
stanowiska analizy, serwer sieciowy, 
oraz holter EEG z funkcją wideo 

TAK 
 

10. Możliwość automatycznego 
eksportowania danych do Worda i 
Excela 

TAK 
 

11. Możliwość porównywania postępów 
wszystkich sesji TAK  

12. Tworzenie i drukowanie raportów w 
różnych formatach: raporty trendów 
graficznych i tabelarycznych raporty 
podsumowań dla wybranego pacjenta i 
dla całego oddziału  raporty alarmów 

TAK 

 

13. Oprogramowanie, które w sposób 
poprawny współpracuje ze sprzętem 
posiadanym przez Zamawiającego oraz 
realizuje wszystkie funkcje i posiada 
wszystkie cechy określone przez 
producenta posiadanego przez 
zamawiającego sprzętu (32 kanałowy 
Digitrack firmy ELMIKO) oraz te 
opisane w SIWZ 

TAK 
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 Nazwa:  
IB.   PRZENOŚNY SYSTEM KOMPUTEROWY 

Pełna nazwa urządzenia, typ/model/symbol,  
 

Rok produkcji 
 

 

Producent, podać pełną nazwę i adres 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Parametry wymagane 
Potwierdzenie spełniania 
parametru wymaganego 

(tak/nie) 

 
Parametry oferowane 

 
Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. 
 

TAK 
  

Zastosowanie: wykorzystanie dla potrzeb 
akwizycji i analizy danych z badań 
EEG/QEEG/ERP. 

TAK 
  

 
 
 
Procesor 
 
 
 
 
 

Procesor powinien osiągać w teście 
wydajności PassMark 
PerformanceTest  (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/product
s/pt.htm) co najmniej wynik 8049 
punktów Passmark CPU Mark 

  

procesor szybkość – min. 2,6Ghz   
liczba rdzeni – min. 4   
cache – min. 6MB   
Ram – min. 32 GB ddr4   
Ram szybkość – min. 2133MHz   
ram szybkość dostępu CL – min. Cl 
15 
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Karta graficzna 

Karta graficzna powinna osiągać w 
teście wydajności PassMark 
PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/product
s/pt.htm) co najmniej wynik 25533 
punktów Passmark G3D Mark06 

  

Karta pojemność RAM Pojemność – min. 4096MB   
Karta wydajność wysoka   
Ekran rozmiar min. 15.6   
Ekran rozdzielczość min. 1920x1080   
Rodzaj matrycy IPS matowa   
Gniazda usb 3.0/2.0 min. 3   
Dysk twardy 1 min 1TB 2.5 cala   
Dysk twardy 2 min. 512 GB M.2 SATA   
HDMI 1   
VGA 1   
Kamera min. 1 Mpix   
WLAN ac/a/b/g/n   
Bluetooth 4.0   
Bateria ilość komor ,im. 9   

Napęd optyczny zewnętrzna nagrywarka DVD-RW 
USB 

  

Modem LTE/3G możliwość montażu   
Czytnik smart card wymagany   
Substytut myszki touchpad + trackpoint   
Thunderbolt 3 2   

Wymiary 

Szerokość [mm] max 386; 
Głębokość [mm] max 
264,Wysokość [mm] max 26; Waga 
[kg] max 2,59 

  

System operacyjny 
Windows 7 lub wyższy 
kompatybilny z instalowanym 
oprogramowaniem 
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Oprogramowanie Pakiet Office 2016   

Inne 
wbudowana karta dźwiękowa, z 
głośnikami i mikrofonem, 
konstrukcja wzmocniona 

  

 
DODATKOWE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA DO PKT. IB i IC: 
 
1.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – -
> dokumenty potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. 
2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane oświadczenia Producenta 
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta - -> dokumenty 
potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. 
3.Certyfikaty i standardy:  
- Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu  
- Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu  
- Deklaracja zgodności CE  
-> wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 
 
UWAGA! Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski 

 

Nazwa: IC.  JEDNOSTKA CENTRALNA O DUŻYCH MOCACH OBLICZENIOWYCH GŁÓWNIE DO 
GROMADZENIA WYNIKÓW BADAŃ 

Pełna nazwa urządzenia, typ/model/symbol,  
 
Rok produkcji 
 

 

Producent, podać pełną nazwę i adres 
 
 

 
 
 
 

 

Nazwa Parametry wymagane 
Potwierdzenie spełniania 
parametru wymaganego 

(tak/nie) 
Parametry oferowane 

Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany 
 TAK   

Zastosowanie: do gromadzenia danych, 
akwizycji i analizy danych z badań TAK   
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EEG/QEEG/ERP. 

Procesor 

Procesor powinien osiągać w teście 
wydajności PassMark 
PerformanceTest  (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/
pt.htm) co najmniej wynik 13801 
punktów Passmark CPU Mark 

 

 

Podstawka – Socket 2011-3   
Rdzenie- Min. 6   
Szybkość – Min. 3.4GHz   
cache L3 – Min. 15MB   
Technologie: Enhanced Intel 
SpeedStep;Execute Disable BitIdle 
StatesInstrukcje AESInstrukcje 
MMXIntel Hyper ThreadingIntel 
Smart ResponseIntel Trusted 
Execution TechnologyIntel 
Virtualization TechnologyIntel VT-x 
Extended Page TablesNowe 
instrukcje 
AESSSESSE2SSE3SSE4SSE4.1SSE
4.2SSSE3Turbo Boost Technology 

 

 

Płyta główna 

podstawka – Socket 2011-3   
układ płyty- Intel X99   
złącza PCIE  express: Min. 2x PCI 
Express 2.0 x1; 4x PCI Express 3.0 
x16 

 
 

złącza USB 3.0 – Min.8   
złącza USB 3.1 – Min.2   
USB 2.0 – Min.4   
złącza SATA III – Min.10   
Format – ATX   
Ethernet – 10/100/1000 Mbit 1 port   
wsparcie dla SLI/CrossFire – 
wymagane 
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karta dźwiękowa – Min.5 wyjść 
audio 

  

Zasilacz 
Min.1200W z aktywnym układem 
PFC, certyfikat sprawności 80 Plus 
Platinum 

 

 

Obudowa 
ATX z możliwością instalacji 
długich kart graficznych, 
dwukomorowa konstrukcja 

 
 

Karta graficzna 

Karta graficzna powinna osiągać w 
teście wydajności PassMark 
PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/
pt.htm) co najmniej wynik 20122 
punktów Passmark 3D Mark – Fire 
Strike 

 

 

Pojemność pamięci karty – Min 
8GB DDR5 

  

Złącze – PCI-Express x16 3.0   
Szybkość taktowania – Min. Rdzeń 
1600 MHz, 10000 MHz RAM 

  

Złącza- HDMI, DVI, 3xDisplayPort   
Technologie: CUDA,NVIDIA G-
SYNC Ready,NVIDIA SLI Ready 
DirectX 12,OpenGL 4.5 

 
 

Chłodzenie procesora 

O minimalnej zdolności 
odprowadzania ciepła TDP rzedu 
200W, poziomie hałasu max 25db z 
wentylatorem 140mm 

 

 

Pamięć RAM 

Technologia – DDR4   
szybkość minimalna 3200 MHz   
opóźnienie najgorsze CL15   
Pojemność – Min.64GB   

Dysk Twardy magnetyczny Pojemność – Min.2TB   

 szybkość obrotowa- Min.7200   

 cache dysku- Min.64MB   

 Interfejs – SATA III   
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Dysk twardy SSD Pojemność – Min. 500GB   

 szybkość zapisu – Min.400Mbit/s   

 szybkość odczytu – Min.500Mbit/s   

 Interfejs – SATA III   
Adapter bluetooth Standard – Bluetooth 4.0   

 Interfejs – USB   
Napęd optyczny Nagrywarka Blue-Ray 16x   

 Interfejs – SATA III   
Karta WLAN Standard – WLAN ac/a/b/g/n   

 Interfejs – PCIExpress   

 Przykład – TL-WN781ND   
UPS Moc – Min. 1200W   

 moc pozorna – 2000VA   

 Rodzaj – pełna sinusoida   

 Inne – Min. 4 gniazda wyjściowe   
Montaż zestawu obowiązkowy z instalacją systemu   

System operacyjny 
Windows 7 lub wyższy 
kompatybilny z instalowanym 
oprogramowaniem 

 
 

Oprogramowanie Pakiet Office 2016   
 

DODATKOWE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA DO PKT. IB i IC: 
1.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – -> 
dokumenty potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. 
2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane oświadczenia Producenta 
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta - -> dokumenty 
potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. 
3.Certyfikaty i standardy:  
- Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu  
- Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu  
- Deklaracja zgodności CE  
-> wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 
UWAGA! Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
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Nazwa: ID.  MONITORY I PRZEWODY DO MONITORÓW 
 

Pełna nazwa urządzenia, typ/model/symbol,  
 
Rok produkcji 
 

 

Producent, podać pełną nazwę i adres 
 
 

 

 
 

Artykuł Ilość 
sztuk Parametry wymagane Parametry oferowane 

Monitor 
stacjonarny 4 

1920 x 1200 przekątna min. 24 cale wejście 
Display Port, HDMI, DVI, format 16:10, matryca 
IPS 
Gwarancja min. 24 miesiące 

 

Monitor do 
przenośnego 
systemu 
komputerowego 

1 

Wejście HDMI, Displayport, przekątna 29 cali, 
rozdzielczość 2560x1080, format 21:9, matryca 
IPS 
Gwarancja min. 24 miesiące 

 

Kable 
DisplayPort 6 

Kabel DisplayPort – DisplayPort zgodny ze 
standardem 1.4 o długości min. 2m 
Gwarancja producenta 

 

Kable HDMI 6 
Kabel HDMI – HDMI zgodny ze standardem 
1.4b, o długości min. 2m 
Gwarancja producenta 
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Nazwa: 
 IE.  AKCESORIA DO ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH  

Pełna nazwa urządzenia, typ/model/symbol,  
 
Rok produkcji 
 

 

Producent, podać pełną nazwę i adres 

 
 
 
 
 
 

 
 

Artykuł Ilość 
sztuk Parametry wymagane Parametry oferowane 

Serwer plików 2 
Serwer plików NAS na dwa dyski twarde 3,5 cala 
SATA, 2x2TB, interfejs thernet 10/100/1000, 
Złącze USB 3.0 

 

Mysz 2 Laserowa, Bezprzewodowa, USB, Rolka – 4 
kierunki przewijania, Czarna, 

 

Klawiatura 1 pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną, 
wodoodporna, bezprzewodowa, USB 

 

Listwa zasilająca  2 przeciwprzepięciowa i przeciwzakłóceniowa z 
filtrem 6 gniazd, włącznikiem, 5m, czarna 

 

Stacja dokująca 1 replikator portów – stacja dokująca do 
przenośnego systemu komp.  

 

Drukarka z 
niezbędnym 
oprogramowanie
m i 
okablowaniem 

1 gotowa do pracy / kompatybilna z urządzeniem 
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Nazwa: 
 IF.   AKCESORIA DO URZĄDZENIA WYŻEJ NIE WYMIENIONE 

Pełna nazwa urządzenia, typ/model/symbol,  
 
Rok produkcji 
 

 

Producent, podać pełną nazwę i adres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artykuł Ilość 
sztuk 

Parametry 
wymagane 

Parametry oferowane 

Zestaw elektrod miseczkowych 36 TAK  

Zestaw czepków w różnych rozmiarach (S, M, L),  
wraz z akcesoriami i kablami łączącymi ze 
wzmacniaczem współpracujących z systemem 
 

3 TAK 

 

Zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący działanie 
systemu w przypadku awarii zasilania  
z sieci 
 

2 TAK 

 

 

Lp. 
 

II. Wymagania dotyczące całości zamówienia: 
 

Parametry wymagane Potwierdzenie spełniania 
parametru wymaganego 

(tak/nie) 
1 Aparatura powinna być fabrycznie nowa. TAK  
2 Aparatura powinna posiadać min. 24 miesięczną gwarancję. TAK  

3 Wykonawca powinien zagwarantować Zamawiającemu dwuletni 
okres wsparcia serwisowego. 

TAK  

4 
Wykonawca powinien zagwarantować użytkownikom bezpłatny 
specjalistyczny instruktaży z obsługi technicznej urządzenia oraz 
z obsługi narzędzi analitycznych/oprogramowania (minimum 5 

TAK 
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dni roboczych/40 godzin). 

5 Aparatura powinna być dostarczona do 40 dni od dnia 
podpisania umowy. 

TAK  

6 
Wszystkie elementy zamówienia powinny być spójne w zakresie 
sposobu obsługi, organizacji i formatu danych, sposobu łączenia, 
analizowania i okablowania.  

TAK 
 

7 

Wszystkie elementy zamówienia powinny być ukompletowane i 
umożliwiać łatwe i bezpieczne przenoszenie oraz transportowanie 
(w zestawie powinno znajdować się min. stolik/biurko na kółkach 
oraz niezbędne walizki/pudełka o sztywnej strukturze chroniącej 
podczas transportu urządzenia). 

TAK 

 

8 
Podłączenie do systemów pracujących na WIML, tak aby 
urządzenie korzystało ze wspólnej bazy pacjentów i zapisów oraz 
umożliwienie odczytu zapisów na stanowisku  

TAK 
 

9 
Wszystkie podane parametry techniczne aparatury muszą być 
poparte załączonym oryginalnym prospektem firmowym 
producenta (dopuszczalny w języku angielskim); 

TAK 
 

10 Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i 
elektronicznej 

TAK  

 
UWAGA: Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 

 
 Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z 
konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. 
 
 Przez oprogramowanie równoważne w stosunku do oprogramowania wskazanego w siwz rozumie się takie, które w sposób poprawny 
współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone przez 
producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz te opisane w siwz 

 
 

_______________________, dnia ________________ 
 
 
 

__________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



 
 

załącznik nr 3 
do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia minimum 

32 kanałowego do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką 

centralną o dużych mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem 

oprogramowania, numer sprawy 16/ZP/16 – oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 
NazwaWykonawcy........................................................................................................................................ 
 
adres…………………………………………..…………..………………………………….……..……… 
 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail):................................................................................................................ 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 



 
 
 

 
 

załącznik nr 4 
do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia minimum 

32 kanałowego do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką 

centralną o dużych mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem 

oprogramowania, numer sprawy 16/ZP/16  – oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas 

z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................... 
 
adres…………………………………………..…………..………………………………….……..……… 
 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail):................................................................................................................. 
 
 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 
 

 
 

 
załącznik nr 5 

do SIWZ 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia minimum 32 
kanałowego do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką centralną o 
dużych mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania, numer sprawy 
16/ZP/16: 
 
oświadczam/y że:  
1. nie należymy *) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 184)  
 
2. należymy*) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015, , poz. 184) i przedkładam(y) listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej):  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….  
 
2. ……………………………………………………………………………………………….  
 
3. ……………………………………………………………………………………………….  
 
4. ……………………………………………………………………………………………….  
 
5. ……………………………………………………………………………………………….  
 
… ………………………………………..………………………………………..…………….  
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

*)NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć  Wykonawcy 



 

 

załącznik nr 6 
do SIWZ 

(WZÓR)  
UMOWA NR …………………… 

 
W dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, 
mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56,  
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: cz. p. o. płk lek. Grzegorz NOWICKI – Dyrektor 
 

a:  
 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
 
łącznie zwane dalej Stronami, 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 

dostawę urządzenia minimum 32 kanałowego do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP 
wraz z akcesoriami, jednostką centralną o dużych mocach obliczeniowych oraz systemem 
operacyjnym i pakietem oprogramowania, numer sprawy 16/ZP/16. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności urządzenia minimum 32 kanałowego 
do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką centralną o dużych 
mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania – zgodnie ze 
złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany. 
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 
5. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był 

przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
6. Przedmiot umowy jest finansowany w ramach projektu pn. „System zarządzania profilami 

psychologicznymi żołnierzy z opracowaniem i wykorzystaniem technologii „HEALTH CHIPS””. 
Umowa nr DOBR/0053/R/ID1/2013/03 z dnia 06 maja 2013 r. („Projekt”). 

§ 2 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg 

ceny określonej w złożonej ofercie cenowej. 
2. Wartość netto umowy wynosi: ……………. PLN (słownie: ………………….. zł).   
3. Wartość brutto umowy wynosi: …………… PLN (słownie: …………………. zł). 

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.  

4. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 
która zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do 
wystawienia Faktury VAT jest podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, ubezpieczenia na 
czas transportu, rozładowania i uruchomienia, a także specjalistycznych instruktaży z obsługi 
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technicznej oraz z obsługi narzędzi analitycznych/ szkoleń (w wymiarze min. 3 dni robocze) i 
gwarancji.  

6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
8. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka 

forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2. 
9. Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak w 

postępowaniu przetargowym. 
§ 3 

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie ............ dni od dnia 
podpisania umowy tj. do dnia ………… (w dniu roboczym - przez dni robocze rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Szczegółowy termin 
dostawy oraz terminy szkoleń zostaną ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem – tel.: 261 852 284. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokona 
jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego, w zakresie obsługi 
technicznej i z obsługi narzędzi analitycznych – przed uruchomieniem  w terminie nie dłuższym niż 
5 dni od dnia dostawy. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie protokół odbioru.  

3. Odbiór zostanie dokonany przez komisję powołaną Rozkazem Dyrektora Zamawiającego, przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień podpisania bez uwag protokołu odbioru i jego 
zatwierdzenie przez Zamawiającego, jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia 
faktury VAT. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, 
który zobowiązany jest wymienić bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy.  

5. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości dostarczonego towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania realizacji rozliczenia faktury, do czasu dostarczenia pełnowartościowego towaru. W 
tym przypadku rozliczenie faktury następuje w terminie 30 dni od dnia usunięcia usterki. 

6. Termin dostarczenia pełnowartościowego towaru określają wspólnie przedstawiciele obu stron, z 
tym że nie może on być dłuższy niż 48 godzin od momentu ustalenia terminu. 

7. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi (w formie papierowej), wypełniony dowód urządzenia 
(paszport) z odpowiednimi wpisami (informacje o urządzeniu, dacie montażu itp.), gwarancję 
producenta (w formie papierowej) oraz dokumentację techniczną – 2egz. (w wersji papierowej i 
elektronicznej) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 

8. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest                                        
p. Jarosław Lewandowski , tel.: 261 852 851. 

9. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 
……………………………………………………., tel.: …………………………… 

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 i 9 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany 
umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie, 
faxem lub drogą elektroniczną. 

11. Wykonawca powierzy części zamówienia podwykonawcom – wykaz podwykonawców wraz z 
zakresem wykonywanych przez nich dostaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (jeżeli 
dotyczy). 

12. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie (jeżeli dotyczy). 
§ 4 

GWARANCJE I REKLAMACJE 
 

1. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, 
Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela ........ miesięcznej gwarancji, zgodnie ze 
złożoną ofertą, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru, potwierdzonego 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają 
uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.  
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2. Gwarancja obejmować będzie wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych, napraw 
(zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt 
Wykonawcy. 

3. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 
towar na pełnowartościowy, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, 
które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: …………………., faksem na nr: 
…………………….. lub w formie pisemnej. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa 
powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu 
poinformowania o zmianie.  

4. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 48 
godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie (zgodnie z 
danymi zawartymi w ust. 3) 
Awaria – problem w prawidłowym funkcjonowaniu całej infrastruktury bądź pojedynczego 
urządzenia, całkowicie uniemożliwiający pracę lub pracę pojedynczego urządzenia.  
 
Usunięcie awarii– przywrócenie pełnej funkcjonalności całej infrastruktury bądź pojedynczego 
urządzenia. 

5. Maksymalny czas usunięcia awarii, niewymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 7 dni 
roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony sprzęt zastępczy. 
Dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar 
umownych za przekroczenie czasu naprawy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin,  
o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy. 

7. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca 
jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw 
gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy 
przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 

8. W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas 
naprawy. 

§ 5 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto, o 
której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wartości 
brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za niewykonanie przeglądu technicznego, w wysokości 5% wartości kwoty, o którym mowa w  
§ 4 ust. 2; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, leżących po 
Stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3. 

5) Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
brutto w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający  jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy; 
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub nie usunie 

stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu 
terminu określonego w wezwaniu; 
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3) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, 
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli wydano postanowienie o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczeniu 
majątku Wykonawcy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego -  w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 Pzp – w terminie do 30 
dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

6) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §4 ust. 1 przekroczy 20% łącznej kwoty 
wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

7) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i 
nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia 
uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; 

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie chyba, że dla danego przypadku w umowie przewidziano inny termin 
na odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

§ 6 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

f) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
g) siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 7 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, 
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technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W 
szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich 
dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek 
innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, 
roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony 
umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę 
wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji. 

2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji 
w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub 
polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W 
każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa 
powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji 
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego 
kontaktu pomiędzy Stronami. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały 
powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego 
Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 - Wykonawca 

 
Załączniki: 
Załącznik nr…… –………………………na …. ark. 
 
   ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
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