
ROZPOZNANIE CENOWE NA DOSTAWĘ APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z PRACAMI 
INSTALACYJNO - PRZYSTOSOWAWCZYMI 

SP ZOZ/BP/08/22 
 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Odbiorca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 
Siemiatycze, NIP: 544-12-95-180 
e-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl; nr telefonu: (58) 655-22-00 wew. 366 
Osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Prochowicz. 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w ramach Planu Działań Pilnych, 
korzysta ze zwolnienia ustawowego ze stosowania procedur Prawa zamówień publicznych i wynika z 
art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2095 z późn. zm.). 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, posadowienie, instalacja oraz rozruch nowego aparatu RTG 
dla SP ZOZ w Siemiatyczach w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zaznacza, iż zamówienie wymienione w pkt 1 odbywać się będzie przy zachowaniu 
funkcjonowania obecnego apatytu RTG typu telekomando, znajdującego się w tym samym 
pomieszczeniu. 

3. Zamawiający wymaga aby obecnie funkcjonujący aparat RTG typu telekomando pozostał w trybie 
pracy czynnej/aktywnej umożliwiającej przeprowadzanie bieżących badań, co należy uwzględnić 
również przy zgłoszeniach do wymaganych instytucji (np. Sanepid) oraz w projekcie osłon stałych. 

4. Wykonanie/zaktualizowanie projektu osłon stałych wraz z jej uzgodnieniami w SANEPID  po stronie 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace przystosowawcze instalacji Pracowni RTG w zakresie 
niezbędnym do instalacji nowego aparatu RTG zgodnie z obecnymi wymogami prawa, umożliwiające 
rozruch oraz pełne i trwałe użytkowanie nowego aparatu przy zachowaniu pełnej funkcjonalności już 
posiadanego aparatu. 

6. Dostarczenie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia niezbędnych do 
dopuszczenia aparatu do eksploatacji przez właściwy oddział SANEPID. 

7. Wykonawca dostarczy aparat RTG w parametrach granicznych nie gorszych niż opisane w załączniku 
nr 1 do Rozpoznania cenowego (Formularz ofertowo – cenowy wraz ze specyfikacją). 

8. Wykonawca dokona integracji urządzenia z posiadanymi przez Zamawiającego 
oprogramowaniem RIS - ORION; HIS OPTIMED firmy Comarch oraz PACS – VIZO. 

9. Wykonawca dokona integracji, umożliwiającej przeprowadzanie opisów w zakresie 
teleradiologii, świadczonych przez firmę zewnętrzną na rzecz Zamawiającego. 

10. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, pełną instalacją dotyczącą 
aparatu RTG oraz niezbędnych do funkcjonowania urządzeń, posadowieniem, integracją oraz 
instalacją będzie się odbywać w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i 
prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych 
i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji, a nie stanowiących przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 

12. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Zamawiającego -  SP ZOZ w Siemiatyczach, przy ul. 
Szpitalnej 8, pomieszczenia, wskazane przez Zamawiającego, po wcześniejszym  telefonicznym 
uzgodnieniu. 

13. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie instruktażu z obsługi i konserwacji urządzenia, 
zasad bhp, dla personelu Zamawiającego z uzyskaniem certyfikatu.  

14. Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu oraz uruchomieniu gotowy do 
pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, 



organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie 
stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia. 

15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy patent, norma czy 
pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 
składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. 
Jednocześnie przypominamy, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

IV. TERMIN REALIZACJI 
 
Termin wykonania zamówienia:  
do 12 tygodni od podpisania umowy w zakresie dostawy nowego aparatu, demontażu 
dotychczasowego aparatu we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, adaptacji pomieszczeń i 
instruktażu personelu, zakończenia montażu mechanicznego i uruchomienia urządzenia, a także 
uzyskania zezwolenia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu 
zamówienia. 
 

V. ISTONE POSTANOWIENIA UMOWY – WARUNKI REALIZACJ ZAMÓWIENIA, 
PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
1. Istotne postanowienia umowy i warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 do 

Rozpoznania cenowego – wzór Umowy. 
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego: 

1) Oferenta, którego wymienia wykaz z Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 
18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L z 2006, nr 134, str. 1 z późn. 
zm.) i Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L z 2014, nr 78, str. 6 
z późn. zm.) albo lista, na której znalazł się on na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 

2) Oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 01.03.2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 
z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach z rozporządzenia nr 765/2006 i 269/2014 
albo wpisana na liście lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022 r., o ile 
została wpisana na listę; 

3) Oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 
r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w powyższych wykazach albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od 24 .02.2022 r., o ile został wpisany na listę. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.  
2. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym Rozpoznaniu cenowym.  
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako reprezentant 

Oferenta. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowo – cenowym wraz ze specyfikacją, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozpoznania cenowego. 
8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie i złożyć  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 

9. Oferent szyfruje ofertę i tak zaszyfrowany plik przekazuje Zamawiającemu. Hasło do 
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odszyfrowania Oferent przesyła Zamawiającemu w odrębnym mailu po godzinie 
wyznaczonej na otwarcie ofert  tj 10:10 na adres mail wskazany w pkt 8. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej papierowej. za 
pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście w siedzibie zamawiającego na adres  
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 
Ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze 
z dopiskiem „DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z PRACAMI 

INSTALACYJNO – PRZYSTOSOWAWCZYMI” 
 

11. W przypadku składania ofert w formie papierowej liczy się data wpływu do Zamawiającego  
12. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych. 
13. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych, Oferent 

do oferty dołączy pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane 
elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.  

14. Oferent zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w Formularzu ofertowo – cenowym wraz 
ze specyfikacją czy wybór oferty będzie prowadził 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. 

15. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
Cena – 100% 
 
Według wzoru  

Cena najniższa brutto 
                C = --------------------------------------- x 100% x 100 [pkt.] 

Cena oferty badanej brutto 
 
1. Jeżeli oferty otrzymały taka sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze Zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną. 
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wzywa 

Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, zawierających nową cenę, przy czym wartość oferty nie może być wyższa od 
wartości pierwotnie złożonej oferty.  

3. W przypadku braku możliwości wyboru oferty z uwagi na niespełnienie warunków określonych w 
punkcie powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę i wybierze inną najkorzystniejszą ofertę spośród 
ofert złożonych, bez konieczności ponownej oceny tej oferty. 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych. 
 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 
Na Formularzu ofertowo – cenowym wraz ze specyfikacją, stanowiącym załącznika nr 1 do 
Rozpoznania cenowego Oferent określi cenę łączną przedmiotu zamówienia. 

2. Oferent obliczy cenę oferty poprzez doliczenie do niej należnego podatku VAT. 
 



Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane 
z realizacją zamówienia, t. j. szczególnie: 
• koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy do Zamawiającego z miejscem dostawy do Szpitala 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach do wskazanego 
miejsca, 

• koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
• koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, 
• koszt wszystkich funkcjonalności oferowanego urządzenia bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych opłat. 
• koszty dostawy, wszelkich instalacji wymaganych przepisami prawa oraz umożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie nowego jak i obecnego aparatu rentgenowskiego,  
• koszty montażu i uruchomienia aparatu rentgenowskiego, 
• koszty demontażu i składowania wskazanych elementów aktualnie posiadanego aparatu 

rentgenowskiego przez Zamawiającego, 
• koszty licencji do oprogramowania wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz 

z kosztem wymaganego zakupu dodatkowych licencji – jeżeli dotyczy, 
• koszty integracji aparatu z systemami HIS/RIS/PACS Zamawiającego w miejscu instalacji, 
• koszty prac instalacyjno – przystosowawczych, 
• koszty instruktażu personelu Zamawiającego w miejscu odbioru. 

3. Ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. 

4. Oferent zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadził 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. 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM  

 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszego 

Rozeznania cenowego lub jego załączników. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie.  
2. Wszelkie pytania dotyczące Rozeznania cenowego należy kierować na adres poczty 

elektronicznej zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi jeśli uzna pytanie za nieistotne. 
4. Odpowiedzi na pytania, umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.. 

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

a) Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2022 r. o godz. 10.00. 
b) Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.09.2020r.  o 

godz. 10:10. 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. 
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania oferty. 
 

XII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ 
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo – cenowy wraz ze specyfikacją, zawierający 

parametry graniczne (załączniki nr 1 do Rozpoznania cenowego). 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności 
w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Oferenta za zgodność 
z oryginałem). 

3. Pełnomocnictwo o ile umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych wskazanych w pkt 2. 
4. Foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry 

z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu /opisie. 
5. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju. 
6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Oferenta z uwagi na brak powiązań z agresją Rosji 

na Ukrainę. 
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XIII. RODO: 
 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest SP ZOZ w 
Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: Iodo@spzozsiemiatycze.pl.  

3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres 
mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz w celu 
archiwizacji.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Oferenta wyrażona 
złożeniem Formularza ofertowo – cenowego wraz ze specyfikacją, a także ustawa o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach.  

5. Dane osobowe będą ujawniane innym Oferentom oraz wszystkim zainteresowanym z 
uwzględnieniem przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie 
zawartych umów.  

6. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 
lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 
stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 
Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Oferentami umowy).  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:  
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do 
danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu;  
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych 
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. Wystąpienie z 
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Oferenta z postępowania 
lub odrzuceniem jego oferty. 

 
XIV. INFORMACJA DODATKOWE ORAZ UPRAWNIENIACH ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający przywiduje możliwość wystąpienie o uzupełnienie ofert w przypadku stwierdzenia 

braku dokumentów wymienionych w niniejszym Rozpoznaniu. 
2. Zamawiający przywiduje możliwość zwrócenia się do Oferta o wyjaśnienie treści oferty. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 
5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem SP ZOZ w Siemiatyczach  z tytułu otrzymania niniejszego Rozpoznania cenowego 
oraz przygotowania i złożenia ofert na to Rozpoznanie. 
 

 
 

Dyrektor SP ZOZ 
Andrzej Szewczuk 

/podpis w oryginale/ 
 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowo – cenowy wraz ze specyfikacją; 
2) Wzór Umowy; 
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Oferenta z uwagi na brak powiązań z agresją Rosji na Ukrainę. 
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