
Ogłoszenie nr 510090917-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.  

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: ZAKUP ORAZ DOSTAWA 

NOWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 536261-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

01718535400000, ul. ul. Sitarskich  3, 05-830  Nadarzyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, 

tel. 22 72981 28, e-mail dyrektor@zoz.nadarzyn.biz, faks 22 739 73 98; 729 81 28.  

Adres strony internetowej (url): www.zoznadarzyn.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
ZAKUP ORAZ DOSTAWA NOWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W NADARZYNIE  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SPGZOZ.271.1.2020  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest : Zakup oraz dostawa nowego 

aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne dla aparatu 

ultrasonograficznego określa - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ. 3. 

Dostawa i montaż aparatu ultrasonograficznego wraz z bezpłatnym przeszkoleniem minimum 

2 wskazanych pracowników Zamawiającego. Dostawa i montaż nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego tj. Nadarzyn ul. Sitarskich 3. Zamawiający wymaga, aby przeszkolenie 

personelu nastąpiło w terminie wcześniej uzgodnionym przez Strony. Wykonawca dodatkowo 



zapewni 2 miejsca szkoleniowe (na kursy z wybranej przez Zamawiającego dziedziny) w 

specjalistycznym ośrodku dydaktycznym diagnostyki USG (organizowanych przez Polskie 

Towarzystwo Ultrasonograficzne lub posiadających akredytację PTU). 4. Zamawiający 

wymaga aby aparat był fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 rok. 5. 

Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe, drobne naprawy dokonywane były w siedzibie 

Zamawiającego. W przypadku konieczności zabrania sprzętu - na czas naprawy Wykonawca 

zapewnia aparat zastępczy. Ponadto Zamawiający wymaga, aby w czasie trwania gwarancji 

zapewnione były nieodpłatne świadczenia serwisowe, w tym min. 1 raz w roku przegląd 

gwarancyjny potwierdzony pisemną opinią na temat sprawności technicznej aparatu. 6. 

Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględnić koszt transportu aparatu 

ultrasonograficznego do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z 

przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo 

z osobą wskazaną w umowie do kontaktu. 7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa. 8. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia i udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na aparat, głowice oraz akcesoria min. 24 m-cy. Wykonawca 

zagwarantuje 10 letni okres pełnej, odpłatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części 

zamiennych jak również materiałów zużywalnych. 9. Termin gwarancji biegnie od daty 

dostawy przedmiotu zamówienia. 10. Termin dostawy 14 dni od daty zawarcia umowy. 

11.Komplet dokumentacji: instrukcje dotyczące eksploatacji aparatu ultrasonograficznego, 

karta gwarancyjna, certyfikaty zgodności CE, autoryzacja producenta na serwis oraz 

dystrybucję, instrukcja obsługi, itp. w języku polskim. 12. Czas reakcji serwisu max. 48 godzin 

od daty otrzymania zgłoszenia. 13. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są dopuszczone do 

obrotu i użytku na terenie RP, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 

maja 2010r. (Dz. U z 2020r., poz. 186.) 13. Zamówienie będzie realizowane na zasadach 

określonych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

14. Wszystkie wskazane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrażeniem „lub równoważny”. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 Pzp (np. materiały, urządzenia), 

tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) 

od tych podanych w SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 33112200-0 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 175925.93  

Waluta PLN  



IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190080.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 190080.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190080.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


