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ZAPROSZENIE 
do składania ofert na zakup i dostawę  rezonansu magnetycznego

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 

I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl; NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

II. TRYB UDZIELE  NIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert. 
Na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 568, z późn. zm.) w zw. z art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) oraz art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2069, z późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest   zakup, dostawa, pełna instalacja, montaż, uruchomienie, przekazanie   
do użytkowania urządzenia rezonansu magnetycznego i szkolenie personelu. 

1. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  Zestawieniu  parametrów  technicznych  i 
użytkowych stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.        

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
33100000-1 – urządzenia medyczne
33111610-0 – jednostki rezonansu magnetycznego 
Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
Zamówienie  obejmuje  zakup,  dostawę,  pełną instalację,  montaż,  uruchomienie  urządzenia rezonansu 
magnetycznego i  szkolenie personelu.  Dlatego nie jest  możliwe powierzenie wykonania zamówienia 
większej liczbie Wykonawców.

4. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
5. Wymagania Zamawiającego  :
5.1. oferowany  przedmiot  zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  kompletny  oraz  wolny  od  wad 
fizycznych i prawnych; 
5.2. oferowany  przedmiot  zamówienia  musi  być  dopuszczony do  obrotu  i  używania  na  terenie  RP 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz musi posiadać Certyfikat CE;
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5.3. przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. 2020 poz. 186);
5.4. w  ramach  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć,  wnieść, 
rozładować, ustawić,  uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi i konserwacji sprzętu . 
5.5. opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, 
będącymi  np.  wynikiem udzielonych  odpowiedzi  na  zapytania  wykonawców.  Zmiany treści  SWZ oraz 
udzielone odpowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzednim są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
5.6. Wykonawca  na  dostarczony sprzęt  udzieli  minimum  36 miesięcznej gwarancji  liczonej  od  daty 
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń

Pozostałe wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia
1. W związku z dostawą rezonansu magnetycznego Wykonawca wykona niezbędne prace  polegające na 
pracach instalacyjnych w pomieszczeniach, w których ma być uruchomiony rezonans magnetyczny:
a). Zlokalizowaniu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i osobami odpowiedzialnymi za remont 
pomieszczenia agregatu wody lodowej wraz z zapewnieniem podłączenia tego agregatu z pracownią 
rezonansu magnetycznego oraz sieciami koniecznymi dla tego agregatu (prąd, kanalizacja, woda itp.). 
Doprowadzenie ww. mediów do wskazanego przez Zamawiającego miejsca leży po stronie Zamawiającego. 
b). Montażu rury awaryjnej wyrzutu helu wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami.
c). Dostawie wyposażenia do pomieszczeń rezonansu magnetycznego zgodnie z zaproszeniem i 
załącznikami do niego.
2. Prace, o których mowa ust. 1 umożliwią pełną instalację, wdrożenie, uruchomienie, rozruch i prawidłową 
pracę rezonansu magnetycznego oraz zostaną wykonane tak, by zapewnić bezpieczeństwo personelowi 
Zamawiającego, pacjentów oraz innych osób znajdujących pomieszczeniach pracowni rezonansu 
magnetycznego.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie protokołu, pomieszczenia przeznaczone do instalacji 
rezonansu magnetycznego, przygotowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi 
Wykonawcy, w terminie 7 dni przed dostawą sprzętu.
4. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia prac niezwłocznie po udostępnieniu mu pomieszczeń 
przeznaczonych do instalacji.
5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji umowy będzie należało:
a). Przejęcie pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników/współpracowników i osób trzecich, przebywających w rejonie prowadzonych adaptacji, za 
szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 
sprzętu innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
b). Wystąpienie w imieniu Zamawiającego, w oparciu o stosowne upoważnienie z wnioskiem o uzyskanie 
zezwolenia na użytkowanie pracowni rezonansu magnetycznego od właściwego Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego,
c). Skompletowanie dokumentów formalnych i przygotowanie obiektu do odbioru oraz udziału w odbiorach 
niezbędnych do uzyskania pozwoleń na użytkowanie (w tym wykonania testów akceptacyjnych rezonansu 
magnetycznego)
d). Wystąpienie w imieniu Zamawiającego, w oparciu o stosowne upoważnienie o uzyskanie decyzji o 
pozwolenie na użytkowanie dla całości przedmiotu umowy (także dla agregatu wody lodowej, gdy to 
konieczne).

6.  Po  zakończeniu  prac  wykonawca  przeprowadzi  pomiary  pola  elektromagnetycznego  i  przekaże 
dokumentację  zawierające  plany  pomieszczeń  wraz  z  zaznaczonymi  strefami  i  wynikami  pomiarów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  odpowiedniego  ekranowania  pomieszczeń  pod  oferowane  urządzenie 
(klatka Faradaya) z zachowaniem norm użytkowych europejskich i polskich oraz zasad BHP. Wykonawca 
dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez zamawiającego od Sanepidu pozwolenie na użytkowanie 
całej pracowni rezonansu magnetycznego.
7.Po stronie Wykonawcy należy również przygotowanie oznaczenia linii pola magnetycznego w pracowni 
rezonansu  magnetycznego  oraz  pomieszczeniach  przyległych,  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  oraz 
obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski i Unii Europejskiej.



8.Wykonawca dokona integracji RIS/PACS z instalowanym rezonansem magnetycznym. 

3. Wizja lokalna 
Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca  odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem 
dokładnego zapoznania się z miejscem  do którego będzie dostarczone urządzenie . Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji dostawy prace związane z transportem, rozładunkiem, 
posadowieniem które będą się odbywać w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Osobą upoważnioną do kontaktu jest  P. Jerzy Prochacki tel. 508-392-201
3.2. Gwarancja i serwis
3.2.1. Wykonawca przed przekazaniem sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu:
a) dokumentację techniczno - ruchową,
b) instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej,
c) karty gwarancyjne wystawione przez producentów dostarczonego wyposażenia medycznego.  Karty gwa-
rancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w umowie za-
wartej z Wykonawcą,
d) paszport techniczny urządzenia,
3.2.2. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego i technicznego (wytypowanego 
przez Zamawiającego) w zakresie: działania, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki usterek dostarczonego 
urządzenia
3.2.3. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu  zdawczo-odbiorczego bez uwag i przekazania 
oferowanego wyposażenia medycznego do bieżącej eksploatacji.
3.2.4. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami 
gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, 
zakwaterowaniem ponosi Wykonawca.
3.2.5. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną 
odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej oraz paszporcie technicznym urządzenia.
3.2.6.  Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, ser-
wisem, naprawą, wymianą części, demontażem, dostawą oraz montażem wyposażenia medycznego powinny 
być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto powinny być potwierdzone każ-
dorazowo odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
3.2.7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością 
zalecaną przez producenta. Zamawiający wymaga również dokonania przeglądu technicznego w ostatnim 
miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu.
3.2.8. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 

3.2.10. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną autoryzowaną obsługę serwiso-
wą przez uprawnioną jednostkę gwarancyjną oraz skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyj-
nym i pogwarancyjnym dla oferowanego wyposażenia medycznego.
Warunki obsługi serwisowej:
a). reakcja serwisu od zgłoszenia- max. do 24 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas 
reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h
b). godz. pracy serwisu- dni robocze od godz. 8:00- 14:00,
c). reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godz. w dni robocze od zgłoszenia,
d) Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii do 3 dni roboczych – bez użycia części zamiennych 
rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii  do 6 dni roboczych – z użyciem części zamiennych 
rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii do 7 dni roboczych– z użyciem części zamiennych w 
przypadku wymiany części, które są sprowadzane z zagranicy. Możliwość przeprowadzania zdalnej konsultacji z 
aplikantem  dotyczącej jakości badania w czasie rzeczywistym za pomocą sieci informacyjnej (pon.-piąt. w 
godz 8:00-18:00 w okresie pierwszych 12 msc. po instalacji urządzenia )

e). każdy przestój powyżej 5 dni roboczych spowodowany niesprawnością wyposażenia przedłuża o ten czas 
okres gwarancji.
f). okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 6 miesięcy.

3.2.11. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu/elementu Sprzętu na nowy (fabrycznie iden-



tyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwa-
rancyjnych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożli-
wiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawia-
jącego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
3.2.12.3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwa-
rancji.
3.2.14. Strony ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.

IV. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
3. Termin związania ofertą wyznacza się na 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
4. Dostarczony towar będzie posiadał instrukcję użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) 
sporządzone w języku polskim oraz wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, 
instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. Dopuszcza 
się aby towar miał oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji 
przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych 
symboli lub  rozpoznawalnych kodów.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia – maksymalnie  do 10 listopada 2022 r. ale nie wcześniej 
niż Zamawiający zgłosi gotowość  pomieszczenia do zainstalowania sprzętu. O gotowości 
pomieszczenia dostawca zostanie poinformowany na tydzień przed dostawą. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
1.Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do 
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wyko                     Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co 
najmniej 2 (dwa) świadczenia polegające na dostawie wraz montażem rezonansu magnetycznego, o wartości 
co najmniej 4 000 000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia 
Wykonawcy. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców-   załącznik nr 3



VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą,
d) Parametry techniczne i użytkowe - załącznik nr 2

e) Dokumenty  potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce 
zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz.186) i przepisami 
wykonawczymi (Certyfikat  CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, 
zgłoszenie/  wpis  do  Rejestru  Wyrobów  Medycznych lub  oświadczenie z  uzasadnieniem,  że  dane 
urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych);
f ) Folderu/ katalogu w języku polskim zawierającego opis – specyfikę oferowanego przedmiotu zamó-
wienia, potwierdzającego spełnienie wymagań opisanych w zestawieniu Parametrów technicznych i 
użytkowych  z Załącznika nr 2 . Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego aparatu z wymagania-
mi technicznymi i użytkowymi należy złożyć z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą .Autentyczność doku-
mentów musi zostać potwierdzona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli przedstawione doku-
menty są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.
g) Wykaz dostaw- załącznik nr 3
h) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.

2. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:
a). Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca zagraniczny dołącza doku-
menty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Roz-
woju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1126), o których mowa w  § 7 
i  § 8 niniejszego Rozporządzenia. 
b). W przypadku Wykonawców (podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kopie do-
kumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego.

Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na 
zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI
1. Zaproszenie do konkursu oraz ewentualne pytania /w programie Word/, odpowiedzi, rozstrzygnięcie 
przetargu będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.spzozsokolow.pl
2. Sposób porozumiewania się między zamawiającym a wykonawcami ustala się drogą elektroniczną 
na adres zp@spzozsokolow.pl
3. Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia-  Jarosław Burzyński  tel. 025 781-73- 62 (tel. czynny w dni robocze 
w godz. 8:00 – 14:30);
b) w zakresie procedury – Zdzisława Miłkowska, tel. 025 781-73-19 (tel. czynny w dni robocze w godz. 8:00 
– 15:00).

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
zaproszenia. Zaleca się aby formularz ofertowy stanowił pierwszą stronę oferty. Oferent składając ofertę 
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winien ponadto wypełnić załącznik nr 2- Zestawienie Parametrów technicznych i użytkowych
3. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 
występowania w imieniu wykonawcy, a uprawnienie to powinno być stwierdzone wypisem  KRS lub 
ewidencji działalności albo podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e). Gdy wykonawca jako załącznik 
do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku 
składania wspólnej oferty podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. W przypadku składania dokumentów w języku innym niż język polski do 
dokumentu oryginalnego powinno zostać dołączone tłumaczenie.
4. Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii w sytuacji, gdy 
przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawidłowości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Składając ofertę Wykonawca może podać numery stron, które nie powinny być udostępniane innym 
użytkownikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
niniejszego postępowania. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzurą: ,,INFORMACJA STANOWIĄCA 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA- NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM WYKONAWCOM”. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności na niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa. 
9. Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom.

IX. ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (lokal 37 biurowca Sokołów Podlaski ul. ks. Jana 
Bosko 5) w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową wykonawcy kopertach z napisem:
Zakup i dostawa rezonansu magnetycznego   dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Sokołowie Podlaskim. 
2. Termin składania ofert mija 21.06.2022r. o godzinie 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00 w lokalu nr 13 biurowca w siedzibie 
Zamawiającego.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymagania-
mi dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające 
wpływ na wartość zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia uwzględniając wymogi 
opisane w Zaproszeniu oraz załącznikach.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążają Wy-
konawcę.
5. Jeśli w zadaniach występować będą sprzęty z 8% oraz z 23% stawką VAT  Wykonawca dostarczy oświad-
czenie w zakresie zastosowanych stawek VAT w poszczególnych zadaniach przez Wykonawcę.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:   
a). cena oferty – 20 punktów
b). parametry techniczne – 80 punktów

2.Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:

a. kryterium cena:
C  =  (Cmin /Cbad) x 20 pkt. gdzie:



C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,
Cmin - cena najniższa wśród ofert,
Cbad  - cena oferty danego wykonawcy

b. kryterium parametry techniczne   
P= ( P bad:Pmax )  x 80 pkt.gdzie:
P-ilość punktów przyznana w kategorii parametry techniczne
 P bad-  ilość punktów przyznana danemu wykonawcy
P max- najwyższa ilość punktów wśród ofert

Sposób oceny parametrów technicznych i użytkowych (kryterium nr 2) nastąpi na podstawie 
kryteriów i punktacji określonych w Załączniku nr 2 do Specyfikacji.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów 
otrzymanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone 
przez zamawiającego w Zaproszeniu.
4. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczą-
cych treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-
GO
Po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych, Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępo-
wania, przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty

XIII. WZÓR UMOWY
Szczegółowe warunki dostawy reguluje projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfika-
cji.  Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w 
ofercie Wykonawcy celem jej podpisania. Zamawiający zaleca zawarcie umowy w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

XIV .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający  wymaga  wniesienia  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert  oznaczonego  datą  i 
godziną i utrzymania nieprzerwanie wadium do dnia upływu terminu związania z ofertą. Brak wniesienia 
wadium do upływu wyznaczonego terminu oznaczonego datą i godziną skutkuje odrzuceniem oferty. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000 zł. (osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

2. Formy wnoszenia wadium:
• w pieniądzu,
• w gwarancjach bankowych, 
• w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 299 z późn. Zm.)

3. Wadium w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem na  rachunek  Szpitala  Powiatowego  w  Sokołowie 
Podlaskim na konto bankowe nr:  w Getin Noble Bank S.A. nr rachunku nr konta bankowego 23 
1560 0013 2231 4433 3000 0001 z dopiskiem: ,,Wadium- postępowanie znak FZ-312-10/22

4. Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  zostanie  przyjęty  termin  uznania  rachunku 
Zamawiającego.  Zamawiający zaleca,  aby Wykonawca Dołączył  do oferty dokument potwierdzający 
wniesienie wadium w formie pieniężnej.

5. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 
przetargowego.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa pkt. 2, Wykonawca 



przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 
7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej 

gwarancją  bezwarunkową,  nieodwołalną  i  płatną  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  do 
których zastosowanie będzie miało prawo polskie.

8. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 
przepisami prawa):
• nazwę i adres Zamawiającego, 
• oznaczenie (numer) i nazwa postępowania przetargowego, 
• termin ważności wadium odpowiadający terminowi związania z ofertą, 
• oświadczenie,  że  okoliczność  złożenia  gwarancji  lub  poręczenia  w  formie  dokumentu 

elektronicznego nie wpływa na możliwość skutecznego dochodzenia wypłaty sumy gwarancyjnej w 
przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

9. Zamawiający  zaleca,  aby  dokument  wadialny  (gwarancje  lub  poręczenia),  stanowił  osobny  plik 
opatrzony nazwą wadium wraz z nr referencyjnym postępowania i został złożony wraz z ofertą i innymi 
dokumentami.

10. Beneficjentem poręczenia/gwarancji wadialnej jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Sokołowie Podlaskim, ul. Ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski.

 11.Zamawiający odrzuca ofertę, co do której nie zostało w terminie wniesione wadium 

XV.   RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podla-
skim,08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: zakup i dostawa rezonansu magnetycznego
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o  ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je-
żeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymo-
giem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w od-
niesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-
sowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-
wych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 



uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPROSZENIA
1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2). Parametry techniczne- załącznik nr 2
3).  Wykaz dostaw- załącznik nr 3
4). Projekt umowy- Załącznik 4

 Akceptuję:
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