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Grójec, 28 stycznia żOż2r.

Zapytanie ofertowe

na dostawę, montaż i instalację rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń

l. ZAMAWlAJĄcY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska ż6, 03-779 Warszawa, NlP: 113-245-39-40,

REGoN:015528910, reprezentowane przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego

Centrum Medycznego w Grójcu spółka z o8raniczoną odpowiedzialnością na mocy

pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 7484/25612I Zarządu Województwa

Mazowieckiego z dnia 16 września żOż! r, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi

Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich

czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego

sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-Z

na terenie województwa mazowieckiego".

ll. TRYB UDzlELENlA zAMóWlENlA

1. ZamóWienie udzielane jest na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała niem izwalczaniem

COVlD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z żOżOr. poz. I84Z, z późn. zm.J.

2. Zamówienie będzie prowadzone w sposób celowy ioszczędny z zachowaniem zasady

uzyskania najlepszych efektów.

3. W sprawach nieuregu lowanych w niniejszym postepowaniu zastosowanie będą miały

przepisy Kodeksu Cywilnego.

lll. oPls PRzEDMloTU zAMÓWlENlAI

1. Przedmiotem zamóWienia jest dostaWa, montaż i instalacja rezonansu magnetycznego Wraz

z adaptacją pomieszczeń.
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2. Szczegółowy zakres robót w ramach ww. zadania został określony W załączniku nr 2

do Zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2022r.

lV. KRYTERIUM, KTÓRYM zAMAWlAJĄcY BĘDzlE slĘ K|ERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERry

t. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium: cena - Waga 64 pkt

Kryterium: parametry techniczne 35 pkt

Oferty ocenione będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta,

Wynosi 100.

Kryterium: cena:

Cena oferty Winna obejmować Wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji

zamóWienia. Wykonawca zoboWiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo istownie w złotych polskich,

Punkty W kryterium ceny będą przyznawane Wedłu8 następującej zasady:

cena oferowana minimalna brutto
X 64 pkt

cena badanej oferty brutto

Kryterium: pa rametry techniczne:

Punkty W kryterium parametry techniczne będą przyznawane zgodnie z zapisami opisu

przedmiotu zamówienia / Specyfikacji technicznej.

2. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma

najWiększą liczbę punktóW.

X=
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v. RozsTRzyGNlĘclE posTĘpowANlA l zLEcENlE REALlzAol zAMóWlENlA

o wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony

www.pcmg.pl . Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zostanie

zawarta umowa - projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Vl. lNFoRMAoA o sPosoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami i udzielania informacji oraz

odpowiedzi na pytania na temat zamówienia jest:

- p. Jacek Gradowski Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnego,

te|.48 664 91 32, e-mail: sekretariat(apcmg.pI

Vll. sPosÓB sKŁADANlA oFERT

Wymaga się złożenie oferty jak niżej:

1. W formie pisemnej W nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie na adres: PoWiatowe centrum

Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzia lnością ul. Ks. Piotra Skargi 10,

05-600 Grójec,

Kopertę opisać w następujący sposób:

,,Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i instalację rezonansu magnetycznego Wraz

z adaptacją pomieszczeń, Nie otwierać plzed 08.02.2ożżr. godz. 10:00".

2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym z zapytaniu ofertowym,

zamaWiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom,

3. Za termin złożenia oferty przesłanej pocztą tradycyjną przyjmuje się datę jej wpływu

do sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

Vlll. TERMlN SKŁADANlA OFERT: do 08.02.2022r, godz. 10:00
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lx. WARUNKl purnoścl

1. Forma płatności przelew na podstawie faktury Wystawionej W terminie 3 dni od daty

podpisania protokołu odbioru.

2. Termin płatności - w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

do siedziby Zamawiającego.

x. PozosTAŁE lNFoRMAoE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania

przyczyny.

2. Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni od daty terminu składania ofert.

xl. zAączNlKl Do ZAPYTANlA oFERToWEGo:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 * opis przedm|otu zamówienia na adaptację pomieszczeń pod pracownię rezonansu
magnetycznego PcMG sp. z o.o.

Zalącznik nr 3 - opis przedmiotu zamóWienia - rezonans / Specyfikacja techniczna
załącznik nr 4 - Wzór umowy

hezes łrząciu
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Załqcznik nr 1 do zopytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy wykonania zadania pn,: ,,dostawa, montaż i instalacja rezonansu

magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń "

l. zAMAW|AJĄcY

WojewÓdztwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-779 Warszawa, NlP: 113-245-39-40,

REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na

mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/ż56/27 Zarządu Województwa

Mazowieckiego z dnia 16 września żożI r, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi

Zarządu Powiatowego centrum Medycznego W Grójcu sp. z o.o. do dokonywania wszelkich

czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.:,,Zakup niezbędnego

sprzętu oraz adaptac,ia pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

na terenie województwa mazowieckiego".

ll. WYKoNAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: .............

Adres Wykonawcy: .......................

lmię i nazwisko osoby do kontaktu:

Numer teIefon u/fax:

e-mail:

Nr NlP:

Nr REGON:

ll|. WYCENA zAMÓwlrrulł

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca żo2or. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, p rzeciwdziała niem izwalczaniem COVlD-19, innych chorób zakaźnych oraz
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2O20r. poz, 1842, z późn. zm.) w ramach

zadania pn.: ,,dostawa, montaż i instalacja rezonansu magnetycznego Wraz z adaptacją

pomieszczeń".

oferuję reaIizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami

opisanymi w zapytaniu ofertowym, jak niżej:

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2, Posiadam niezbędną wiedzę idoświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi W projekcie umowy iw przypadku wyboru

mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

Wyznaczonym przez ZamaWiającego.

6. oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy iuwzględnia cały zakres

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamóWienia przedstaWionym

W Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje Wsżystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia.

przedmiot zamówienia Wartość
netto [zł] kwocie Izł]

Wartość
brutto lzłl

słownie wartość
brutto

Rezona ns magnetyczny

Prace ada ptacyjne

RAzEM
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7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

W Zapyta niu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyĆ w dniu odbioru certyfikat cE, paszport techniczny,

dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest

dopuszczony do uźywania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

2)...

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć WVkonawcy)



{ ilir*".',.,,*, I F6",,tło,oou," §lazowtz,e. T:f;;ri|,,!f.§ !
Załqcznik nr 2 do zapytanio ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia na adaptację pomieszczeń pod pracownię
rezonansu magnetycznego PCMG Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie projektów technicznych: budowIanego, projektów wykonawczych
branżowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód idecyzji dIa potrzeb
zaoferowanego urządzenia a w szczególności:
projekt konstru kcyjno-bu dowIa ny, projekt wenty|acji i klimatyzacji, projekt instalacji
e|ektrycznych w tym sieć |ogiczno-strukturalną oraz te|etechniczną, projekt instalacji
c.o. i wod no-ka na |izacyjnej, projekt ochrony przeciwpoża rowej, projekt instalacji
gazów medycznych, projekt osłon przed polem elektromagnetycznym. Zamawiający
wymaga rozbudowy sieci LAN o dodatkowe punkty. Podłączenie i zakończenie tych
punktóW W punktach dystrybucyjnych lDF sieci LAN Zamawiającego. Niezbędna jest
wizja lokalna pomieszczeń celem ustalenia szczegółów odnośnie rozbudowy sieci
LAN o dodatkowe punkty.

2. Wykonanie prac adaptacyjnych zgodnie z ww. dokumentacją.

PCMG Sp. z o.o. wyznacza jako przestrzeń do adaptacji pomiesżczenia obecnie funkcjonującej
izby przyjęć chirurgicznej znajdujące się na poziomie,,0" budynku głównego szpitala. Przed
przystąpieniem do projektoWanla niezbędna jest wizja lokalna celem sporządzenia
inwentaryzacji podziału pomieszczeń i instalacji.

Wykonawca projektu zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji PCMG Sp, z o.o.
Wstępnej koncepcji układu funkcjonalno-technicznego. Zakłada się następujące
pom ieszczen ia pracown i:

1, Pomieszczenie badań z usytuowanym rezonansem magnetycznym;

2. Sterownia;

3. Pomieszczen ie opisowe;

4. WentyIatorn ia/m aszynownia.

Zaprojektowane pomieszczenia muszą spełniać warunki określone aktualnym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia W spraWie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać pod wzg|ędem fachowym i5anitarnym pomieszczenia iurządzenia zakładu opieki
zd roWotnej.

Koniecznym jest sprawdzenie nośności i wytrzymałości istniejącej konstrukcji budynku
w aspekcie przeniesienia obciążenia. W razie konieczności naleźy zaprojektować
wzmocnienie konstrukcji.

Zaprojektowanie wenty|acji mechanicznej z k|imatyzacją d|a przedmiotowych pomieszczeń
ma być wykonane w sposób umożliwiający jej okresowe czyszczenie. lnstalację wodno-
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kanalizacyjną zaprojektować jako krytą z montażem baterii uruchamianych bez kontaktu
z dłonią. Zaprojektować zawory odcinające zasilanie W Wodę projektowanych pomieszczeń.

lnstalację centralnego ogrzewania zaprojektować na bazie istniejących pionóW,

Należy zapro,iektować nową instalację elektryczną wraz z własną rozdzielnią iwykorzystaniem
już istniejących sieci lT i telefonicznej. Oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED.

Zasilanie samego rezonansu należy poprowadzić oddzielną Iinią z rozdzielni głównej
przewodem o średnicach obliczonych dla oferowanego urządzenia. Zaprojektować należy
zasilanie rezerwowe UPS dla bezprzerwowej pracy urządzeń tego wymagających (konsole)
oraz połączenie interkomowe między sterownią a pomieszczeniem badań. Niezbędne jest
wykonanie instalacji odprowadzającej ładunki (z wykładzin prądoprzewodzących).
Zaprojektować, lub wykorzystać istniejącą instalację powiadamiania o pożarze (pod konkretny
układ funkcjonalny) ijej Wpięcie do istniejącej także na poziomie,,0" centrali SAP firmy Bosch.

Koniecznym jest zaprojektowanie i wykonanie osłon ekranizujących (klatki Faradaya)
zapewniających pełne bezpieczeństwo urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie rezonansu
ma8netycznego.

Należy zaprojektować (z wykorzystaniem już istniejących sieci) instalację gazów medycznych.

Proponuje się następujące wykończenie pomieszczeń:

1. Ściany w wykonaniu zmywalnym (kolorystyka do uzgodnienia z PCMG);

2. Wyłożenie ścian wykładziną przy umywalkach izlewozmywakach do wysokości 1,6 m
i 0,6 m poza obrys;

3. Posadzki w wykonaniu bezspoinowym z cokołami wyłożonymi na ściany do wysokości
10 cm;

4. Zaprojektowanie sufitów podwieszanych dla zamaskowania instalacji;

5. Zamontowanie desek odbojowych, naroźników, zabezpieczeń drzwi.

6, W każdym pomieszczeniu zamontowanie klimatyzatorów.
7. Światłowód do przesyłu badań.

Warunki wykonywania robót muszą być tak skoordynowane aby nie zakłócały normalnej pracy

szpitala ibędą kontrolowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu i kontroli będą
podlegały:

1. Użyte Wyroby budowlane i uzyskane elementy robót w odniesieniu do ich parametrów
oraz zgod ności z dokumentacją;

2. Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych;
3, Prawidłowość funkcjonowania urządzeń i wyposażenia;

4. Zgodność wykonania z dokumentacją.
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Załqcznik nr 3 do zopytonid oIertowego

Opis przedmiotu zamówienia - rezonans / Specyfikacja techniczna

PARAMETRY TECHNlCZNE

Parametr ur.ądzenia Wańość 8rani€zna Palametry oferowan€go
aparatu

ocena

Wvmagania oaólne

1, Nazwa i model oferowanego urządzenia Bez punktac]i

2. KrajWytworżen]a Bez punktacji

3. of€rowany aparat ma być Urządzeniem fabryc2nle nowym
(aparat Wyplodukowany nie Wcześniej niż w 2021 roku, nie
używany, nie rekondy€jonowany, nie powystawowy, Wsżystkie
elementy składowe i pod7espoly faDryclnie nowe, najnowsza
Wersja opro8ramowania)

Ta k, podać Bez punktacji

4. Do§tarcżona aparatuń ma być bezwz8lędnie Wyposażona We
wśzYstkie nlezbędne do plaW:dłowej placy akcesolia,
in§|rukcję obslu8lW języku po,skim (lóWnleż W Wersji
angielskiej)oraz pelną dokL]mentację serwisową W języku

angielslim lub polskim, nlelbędne opro8ramoWanle
serWisoWe konieczne do diagnozowania poszcz€gólnych
części skiedoWych oferowanego systemu diagnostycznego,
P€lny komplet fantomóW do diagnostyki i kalibracji aparatu
MR.

Bez punktacj]

5. W prżypadku stwieldzenia W czasle okresu gwarancjiIub W
czasie 12 miesiĘcY pojej Wygaśnjęciu braków w
dokumentacji 5elwisowej lub oprogramoWaniu 5erWl5owym
f ilma żoboWiązuje się do jej użupelnienia,

Tak Beż punktacji

Ma8ne5

6, Średnica otworu dla pacjenta ma8nesu gotowego do pracy (ż

system em ,,sh im", cewkami 8radientowYmi, cewką całego
ciala iobudowami)

ż70 cm
podać wartość

Bez punktacji

7. całkowita długość gantry aparatu 8otowe8o do pracy

{magnes z systemem ,,shim", cewkami gradjentoWymi,

zintegrowaną cewką nadaWczo,odbiorczą ogólnego
żastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej
obUdowy zeWnętrznej

ś 2100 mm
podać wartość

B€z punktacji

8. nd!kc]a pola magnetyczne8o B0 ż 1,5 T;

podaćwartość [T]

B€ż pUnktacj]

Zamkn]ety system chłodzenia maAnesu ciekivm he em Tak Beż punktacj]

10, olientecyjne zużycie helu przy typowej pracy klinicżnej W

cią8u roku
ś 0,01 l/lok;

podać Wartość [|/rok]
Beż punktacji

11. Aktywne ekranowanie pola prżed Wpływem zewnęnznych
zaklóceń

Tak Bez punktacji

12. Możliwość lozbudowy na dżień składania oferty
(potWierdzenie W materialach prodUcenta) o zaawansowaną
korekcję nleliniowych niehomo8eniczności pola
magnetycznego Wyżsże8o rzędu, typu High,ordershim, 2nd
order shlm lub odpowjednio do nazewnictwa ploducenta

Tak/ Nie
Jeżelitak- podać nazwę

Tak-2pkt
Nie-0 pkt

13. Homogeniczność po a (Wańość typowa w ppm m]e2ona Tak

Tak
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rnetodą VRM5) {ppm] zgodnie z ]nformacjami podanymi W

specyfikacjach technicżnych producenta, W kuli o śl€dn]cach
podanych W podpunktach do tego punktu.

13,1. o średn cy 10 crn ś 0,01 ppm;

podać Wartość

Bez punktacji

13.2, o średn cy 20 cm ś 0,03 ppm;

podać Wańość

Bez pun ktacj]

13.3, o ślednicy 30 cm ś 0,15 ppm;

podać wartość

Bez pun ktacjl

13.4, o średnicy 40 cm < 1,1ppm;

podać wadość
Beż punktacji

13.5. o średnicy 50 cm ś 3,3 ppm;

podać wartość
Bez punktacji

system Gradientowy

L4, Maksymalna amplituda gradientóW W każdej z osix, Y z
róWnocześnie (wymagane jest podanie Wartoścl
żdefiniowanej j,W', nie dopuszcza 5ię Wańości dla parametróW
definiowanych subiektywnie pżez producentów jako tzw.
,,wydajność",,,ekwiWalent1,,peńormance", parametrY

,,równoWażne'i pa rametry ,, po równYWa lne" ltp,)

> 33mT/m;
podaćWartość lmT/m]

Bez punktacji

Maksymalna szybkość narastania gradientóW (slew rate) w
każdej z osix, Y z, dla amplitudy zaofelowanej W punkcie

(Wymagane jest podante Wańoścl zdef lnloWaneJ J,W, nie
dopuszcza 5ię Wartości dla parametlów definiowanych
subiektywnie pżez producentów jako tzw,,Wydajność",
,,e kwiwaIent", ,, peńorma nce", pa rametry ,,lóWnoWażn€",
para metry ,, porównyWa lne" itp.)

> 1501/m/s,
podać Wartość [T/m/s]

Bez punktacji

16. Wartości maksymalnej a m plit udy 8radientóW imaksymalnej
sżybkości nalastania gradientóW podaneW punktach powyżej
możliwe do uzyskania jednocześnie

Tak Bez punktacji

otoczenie pacjenta

17. obciąźenie plyty stolu,lącznie z ruchem pionowym ż200 kg;
podać Waność [kg]

Beż punktacji

18. Zakles badan a bez koniecznoścl repozycjonowania pacienta ż200 cm;
podać Wartość [cm]

Bez punktacj]

19. Najniższe położenie stołu (od zewnętrznej krawędzistolu do
podło8i)

ś70cm
podać Wartość

Bez pun ktacj]

21. Badanie duźych obszaróW ciala W zakresie Większym niż
ńaksYńalne statvczne FoV z krokowvm przesuwem stolu
pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokolu badania

Tak Bez punktacj]

22. system monitorowania pacjenta (EKG, oddech, pu|5)-dla
wYpracoWania sygnalóW synchronhujących

Tak
Podać

Bez punktacj]

23. system rejestracj1 krżywej oddechu dla Wypracowania
sy8nałóW synchlonizujących nie Wymagający sIosowania
dodatkowych uĘądzeń (tzW,,Wińualny" naWi8alor)

Tak/ Nie
Jeżelltak- podać nazwę

Tak - 2 pkt
Nie-0 pkt

24, sy8nal]zacja dodatkowa (np, gruszka, pnycisk) Tak Bez punktacji

Reg! owana wentylacja Wnętrża tunelu gantry Tak Bez punktacji

26. RegLr owane ośW]et enie WnĘtrza tunelu gantly Tak Bez punktacji

DWa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umie5zczone
na obUdowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta.

Tak Bez punktacji

za. Min, 1 kolorowv WyśWietlacz żintegrowany z obudową gantry

aparatu umożliwiający kontlolę fUnkcji aparatu MR i

Tak Bez punktacji

ł
ź
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zaWierający informacje takie jakI dane pacjenta, ustaWienia
apalatu, podłączone cewki itp.

29. centrator laserowy Tak Bez punktacji

30, Dwukierunkowy interkom do komunikacjj z pacjentem Tak Bez punktacji

31, sluchaWki tlu m iące halas dla pacjenta z możliwością
podłączenia odsłuchu np, muzvkl l komunikacji z pacjentem -
nauszne idouszne

Tak Bez punktac]i

Z€staw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach
badań

Tak Bez punktac]i

cewki

cewka nadawczo_odbiolcza ogólne8o prze2nacżenia
zabudowana w tune!u pacjenta

Takj Bez punktacji

34, cewka wielokanaiowa lub żeśtaw cewek typu matrycowego
pżeznaczona do badań głowy iszyi posiadająca w badanym
obszdrze min, 20 eleTenlów oblalJJąCY(h Jeono(ześ'1ie i
pozwalająca na akwiuYcje róWnole8łe typu AssEl iPAT, sENsE,
SPEEDER lub ż8odn]e 2 nomenklaturą plodLrcenta

Tak; Bez punktacji

35, cewka Wielokanałowa typu matrycowego przeżnaczona do
badań klQgodupa, z automatycżnym przesuwem stołu
pacjenta śterowanym z protolołu badan:a, beż
repożycjonowania pacjeńta i przekładanja lub przelączania
cewek, pośiadająca mln,32 e lem entY ob razujące i

pozwalająca na akwizycje róWnole8le typu AssEL iPAl sENsE,
SPEEDER lub żgodnie z nomenklaturą producenta

Tak;
podać nazwę cewki lub

Bez punktacji

36, cewka Wielokanałowa typu matrycowego {lub z€staw cewek)
prżeznaczona do badań całego centralne8o układu
nerwowe8o (głowa icały kręgosłup)z przesuwem stołu
pacjenta sterowanym óutomatycznie ż protokołu badania,
bez repozycjonowania pacjenta i pżekładania lub
pżełączania cewek, posiadająca min, 48 elementóW
oblażujących i pozwalająca na akwizycje róWnolegle typu
AssEl iPAT, sENsE, sPEEDER lub odpowiednio do
naze!łnictwa ploducenta

Tak;
podać nazwę cewki lub

Bez punktac]

37, cewka Wielokanałowa typu matrycowego (lUb zestaw cewek)
przeznaczona do badań tułowia W zakl€sie min.50x50 cm
jednocześnie (W osiach x oraz z}, posiadająca W badanym
obszane min, 16 elementóW o b razujących jed nocześnie i
pozwalające na akwizycje róWnoległe typu AssEl iPAl sENsE,
sPEEDER lUb odpowiednio do nazewnictwa producenta

Tak;
podać nażWę cewki lub
zestawu cewek i2akres
pokryciaWosiz[cm]

Bez punktacjj

cewka Wi€lokanałowa do badań stawu kolanowego,
posiadająca W badanym obszarż€ min, 15 elementów
oblażUjący(h Jednocześnie i pozwalająca na akwizycie
róWnole8łe tYpu AssET, iPAT sENsE, sPEEDER lub
odpowiednio do nazeWnictwa producenta

W przypadku zaofelowania cewki e astycznej Wymagane
dostarczenie pozycjonera porwalającego na UnielUchomjeni€
badane8o staWu.

Taki
podać nazWę cewki oraz

ilość elementów
obrazujących

Bez punktacjj

39. cewka Wielokanałowa do badań barku posiadająca w
badanym ob§zarże min, 15 el€mentóW obrazujących
jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równole8łe typu
AssEl iPAT, sENsE, SPEEDER lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta

W przypadku zaoferowania cewkl elaswcznej wYmagane
dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieluchomienie
badane8o staW!,

Tak;
podać nazwę cewkiolaż

llość elementów
obrazujących

Bez punktac]i

40. cewka Wielokanałowa do badań nadgalstka, posiadająca W

badanym obsżarże min. 15 elementóW obrazujących
jednocześnie i pozwalająca na akwiżycje równole8łe typu
AssEl iPAT, sENsE, sPEEDER lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta,

Tak;
podać nazwę cewkioraz

ilość elementów
obrazujących

Bez punktacji
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W pr2ypadku zaoferóWaniaceWki elastycznej Wymagane
dostalczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomien|e
badanego staWu.

41. cewka Wielokanałowa do badań stawu skokowego,
posladająca W badanym obszarze min, 15 elementóW
obrazującYch jednocześnie i pożWalająca na akwizycje
róWnoległe typu AssEl iPAI sENsE, sPEEDER lub
odpoWiednio do nażeWnictwa producenta

W przypadku zaoferowania cewki e]astycznej wyma8ane
dostarcżenie pozycjonera pozwalającego na unieluchomjenie
badanego staWu.

Tak;
podać nazWę cewkl oraz

ilość elementów
obra!ujących

Bez punktac]i

42, zestaw minjmum 2 plachtowych elastycznych cewek
prostokątnych do zastosowań Uniwersa|ny€h, o róźnych
rożmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze mln,8
elementóW ob rażujących jed nocześnie, kaźda pożWalająca na
akwiżycje równoległe typu AsSEl iPAl sENsE, sPEEDER lub
odpoWiednio do nazewnictwa producenta

Tak;
Podać nazwy cewek oraz

Wymiary i licżbę
elementóW obrazującYch

każdej z nich [cm]

8eZ punki.cj

system RF - tol nadawcuY

43. Moc wzmacniacża lub sumarycżna moc wzmacnia€zy moźliWa
do jednoczesne8o Wykorżystania

>16kW
podać Wartość [kW]

Beż pUnktacj]

45. Tlansmisja RF róWno|egła za pomocą dWóch niezależnYch
kanałóW nadawczych (dwe niezależne nadajniki RF lub
nadajnlk RF o dwóch nie7ale7nych kanalach transmlsjl-
MuItiTransmit lub 2godnle ż nomenklaturą producenta)

Tak/ Nie Tak - 2 pkt
Nie-0 pkl

46, szerokość pasma nadajn]ka RF ż 500 kHz Bez punktacji

sy§tem RF - tor odblorcży

47. Tor odbiorczy sy8nału MR pomiędży pomieszczeniem badań a

ma5zynoWnią zbUdoWany w optycżnej technologii cyfroWej
Tak;

podać nazwę
Beż punktacji

48. Maksymalna licżba kanalów odbiorczYch
(maksymalna moźliwa liczba elementóW obrazujących
podłączonych do 5kanera)

> 115;
podać

Bez punktacji

49. Liczba e|ementów aktywnYch cewek RF/ kanałóW {1element
cewki= 1 kanał) które mogą być wyko rzysta n e jed nocześnie
do tworzenia ob6zu W maksymalnym statycznym FoV
zaofelowanego aparatu, W pojedynczej akwizvcii W protokole
klinicznym bez plżemleszczania pacjenta ani cew€k

> 32;
podać lodzaj badania,

kombinację €eWek i ilość
aktywnych elementów

jednocześnie
wykonystywanych do

tworzenia obrczu

Bez punktacji

50. Dynamika odb]orn ka, z auiomatyczną kontrolą > 155 d8;
podać wartość [dB]

Bez punktacji

51, Rozdżielcżość odbiorn ka > 16 bit;
podać Wartość [bit]

Bez punktacji

52. szerokość pasma pżenosżen]a > 1M!2j
podać Wańość [MHz]

53, częstot ]Wość próbkowan]a uktadu odb orcżego RF (ADC) ż80 MHz Bez punktacji

Rekonstrrr

54. Matryca rekonstrukcyjna > 1o24x7oz4,
podać Wańość [n x n]

Bez pUnktacji

55. szybkość r€konstrukcjidla obrazóW W matrycy 256 x 256 przy
100% FoV

> 28 000 oblazóW/si
podać Wartość [obr,/5]

Bez punktacji

56. RóWnoczesne skany ] rekonstrukc]a Tak Bez punktacji

Techniki ledukcji hałasu

5,1. system redukcji hałasu ukiadu gradientowego Tak

opisać
Bez punktacji
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58, system redukcjl hałasu układu gradientowego działający dla

Wszystkich żaoferowanych cewek, redukujący haias o min. 30
dB beż modYf]kacji parametróW sYstemu 8radientowego
(amplituda/sleW rate)

Tak/ Nie
leżelitak- podać nazwę i

opisać

Tak- 2 pki
Nie-0 pkt

Technlkl redu kcjl arteraktów

59, RedL] kcja artefaktóW od prZepłYWU Tak, podać Bez punktacji

60, R€d(] kcja artefaktów typu shading Tak, podać Bez punktacji

Redukcja ańefaktóW typu ringin8 W badaniach DWl Tak, podać Beż punktacji

62. Redukcja artefaktów pochodzących od tkanki tłuszczowej i

powietlza
Bez punktac]i

53. Reduk€ja artefaktów pochodzących ż 5ąsiedztwa elementóW Tak, opisać Bez pUnktacj

64. Redukcja artefaktóW ruchowYch (rnin. dla obrotu i

przesunięcla}
Tak, op]sać Beż punktacj]

55. Technolo8ia umoźliwiająca korektĘ homogeniczność pola W
badenym obszarż€, poprżeż shimowanie każdejwarstwY a nie
objętości, popraWiająca ja kość obrazowania W badaniach ż
satulacją tłusżcżu

Tak/ Nl€
jeżelitak- podać nazwę

Tak - 2 pkt
Nie-0 pkt

sekwencje oblazujące

66. spin Echo (sE} Tak Bez punktacji

57, lnversion Recoverv {lR) Tak Bez punktacji

58. Grad eni Echo (G RE) Tak Bez punktaci

69. 2D i 3D sPGR, FLASH, Tl-FFE lub odpowiednio do
nazewnictWa producenta

Tak; Beż punktacji

7o. 2D i3D GRAss, FlsĘ FfE lub odpowiednio do nazewnictwa
ploduc€nta

Tak; Bez punktacji

71. 2D i 3D Fast GRE z impulsami pleparacyjnYmi (Tu.boFLAsH,
MPGRAss, TFE lub odpoWiednio do nazewnictwa producenta)

Tak; Bez punktacji

sżybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tYlkojeden impuls
saturacji tłUsżcżu na cyklkodowanie 3D)dla
Wysokorozdzielczego oblazowania 3D W obsza.ze br.ucha
przY żatrżymanym oddechu (VlBE, LAVA, THR|VE lub
odpowjedniodo nazewnIctWa producenta)

Ta k; Bez pL]nktacji

73, 2D i 3D GRE ż full transvels€ lephasin8 filueFlsą Balanced
FFE, FlESTA lub odpowjednio do nazewnictwa producenta}

Tak; Beż punktacj]

74. 2D i 3D GRE z full transvelse rephasing W kombinacji że
spektralną saturacją tłu§zczu (TrUeFlsP With Fat satL]lation,
3D Fatsat FlESTA lub odpowiednio do nazewnictwa

Tak; Bez punktacji

75. 2D i 3D GRE z RF_rephasing (pslĘ ssFą T2-FFE lub
odpoWiednio do nazeWnictwa producenta}

Ta k; Bez punktacji

76. Tulbo Spln Echo, Fa5t spin Echo (TsE, FsE) Tak Bez punktacji

Muhi shot Tak Beż punktacjj

7a. sin8le-shot Tak;
podać nózwę

Beż p!nktaci

79. TUrbo iR Tak;
podać nazwę

Bez pUnktacjl

80, lżotlopowe sekwencje 3D pożWalające W postprocessingu 3D
na uzyskanie lekonstru kcji dowo Inej płaszczyznY bez stratY
jakości(sPAcE, BRAVo lub odpowiednio do nazewnlctwa
producenta)

Tak;
podać nazwę

Bez punktacji
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81. SekwencJe pozwalaiące na użyskan e podczas iednej akwiZyc]i
obrazów typU ,,]n phase, out-of-phase, Water on y, fót_on|y"
(lDEAL, DiXoN Ub odpow]edn]o do nazewn ctwa producenta)

Tak;
podać nazWę

Bez p!nktaci

a2. obrazoWanie Ważone podatnością magnetYczną tkanki (sWl,
sU sceptibility Weighted lmaging, sWAN lub odpowiednio do
nazewnict\ł3 ploducenta)

Tak;
podać nażWę

Bez punktacj]

T€chnlkl plzYspie§r€nla obrazowańia

obrazowanie róWnoległe W oparciu o algorytmy na bazie
rekonstrukcji obrazóW (5ENsE, sPEEDER lub odpowiednio do
nezeWnictwa producenta)

Tak Bez pun ktacji

84. obrazowanie równo|e8łe w opalciu o al8orytmy na bezie
rekonstlL]kcji przestrzeni k {GRAPPA, ARc lub odpowjednio do
nazewnictWa prcdUcenta)

Tak Bez punktacji

85, lVaksymaIny Współczynnik pnyspieszenia dla obrażowania
róWnole8łe8o Wjednym kierunku lub W dwóch kierunkach
jednocześnie

ż8;
PodaćWartość [n]

Bez punktacji

86. Techniki przyspieszania akwizycji 2D Wykolży§tUjące ńetodę
complessed sensin8, umożliwiające redukcję cżasu akwizycji
o min,50% bez żauważalnej utlatYjakości, działające W
każdej anatomii i na dowolnej zaoferowane] cewce

Tak / Nie
Jeźelitak - podaĆ nazWę

Tak -2 pkt
Nie-0 pkt

a7. Techniki plzyspieszania akwiżycji 3D Wykorżystujące metodę
compressed 5ensing, UmożliWiające redukcję cża5u akW]zycji
o min,50% bez zauwaźalnej Utraty]akoŚci, dzialające W

każdej anatomii i na dowo|nej żaoferowanej cewce

Tak/ Nie
Jeżelilak - podać nazWę

Tak - 2 pkt
N]e-0 pkt

Parametry obńzowenia

88. Maks, FoV w płaszcżyźnie popĘecznej x/Y >50cm;
podać Wartość [cm]

Beż pun ktacji

89, Maks, FoV w osipodłużnejz (statycznie, bez przesuwu stołu
pacjenta)

> 50cm;
podać Wańość [cm]

Wartość największa 2 pkt

WartoŚĆ najmniejsza -0 pkL

pozostale proporcjonalnie

90. Maks, FoV W osi podlużnejZ (z pnes!Wem stołu pac]enta) > 200 cmj
podać Wartość {cm]

Bez punktacji

91. Min, FoV ś 1,0 cm;
podać Wartość [cm]

Beż p!nktaci]

Matryca akWiżycyjna beż interpoIacji > 7024 x 1024;
Podać lożmiar [n x n]

Bez punktacji

93. Min, grubość Warstwy d a 5kanóW 2D ś 0,5 mm;
podać Wartość Jmm]

Bez punktacji

94, Mln, glubość Warstwy d|a skanóW 3D ś0,1mm;
podać wartość [mm]

Bez punktacji

Aplikacje kliniczn€- badania w obśzaże tułowla

95. pakiet do dynamicznych badań Wątroby - LAVA, VlBE, THR|VE
lub odpoWiednio do nazewnictwa producenta

Tak Bez pL]nktacji

96. cholangiogrdfia MR (2D ]3D) Tak Bez punki3c]

97. obrazowanie dylużyjne W obsżarze abdominalnym Tak;
podać nazwę

Bez punkiacjl

98, Nawigator 2D prospektywny dla badań W obszarze
abdominalnYm (detekcja ikorekcja artefaktóW ruchowvch W

dwóch kierunkach jednocześnie -tj. W płaszczyźnie obrazu}

Tak;
podać nazwę

Beż punktacj]

99. oblazowanie za pomocą oprogramoWania pozwaIające8o na
uzyskanie podczas jednej akwizycji oblażówtypu,,in-phase,
out-of-phase, watei,only, fat_only" 1lDEAL, DlxoN lub
odpowiednio do nazeWnictwa ploducenta)

Tak; Bez punktacji

100. Wysokorożdzielcze badania dyfuzyjne W oparciu o śekwencje
EPlw ograniczonYm FoV (polu Widżenia)<25 cm, bez
ortefaktów typu foidint

Tak;
podać nazWę

aez punktacji
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101, Prezentacja typu,,PETJ|ke DWl" lub róWnoważna w8
nomenklatury producenta 2 fuz]ą obrazu cżynnoŚciowego lUb
mońologicznego.

Tak;
podaĆ nazWę

Bez punktacji

102. oprogramowanie do obrazowan]a Tl caleAo ciała Tak;
podaĆ nazWę

8ez punktacji

103. oproglamowanie do obrazoWania sTlR calego ciala Tak;
podaĆ nazWę

Bez punktacji

104. Ap kac]a do planowania badań w obszalre tułowia
umoż ]W]ająca podg ąd dowolnej Warstwy obrazu, któlV
będzie Wyn kiem akw]zycji Wyłącżn e w oparciu o pojedynczą
alWlżvcję obra70* o.alld, y,1y.1 2D (oowo ra 7r:ana
położenia i kąta loka izatora powoduje żmianę podg ądu
obrazu doce owego bez koniecznoścl dodatkowej akwizycji)

Tak / Nie

Jeźelitak, opisać

Tak- 2 pkt

Nie-0 pkt

105, Automatyczne śledżenie naplywu ślodka kontrastowe8o -
smartPrep, care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta

Tak;
podaĆ nażWę

Be, punktacji

Aplikacje kliniczn€ - badania stawóW

105. Pod5tawowe protokoły i sekwencie pomiaroWe Tak Beż pUnktacj]

107. Badania barku T3k Bez punkiacj]

108. Badania nad8arstka Tak Bez pUnktacji

109, Badanla stawu kolano\łego Tak Bez punktacji

110. Badania staWu skokoWe8o stopy Tak Beż punktacji

111. Mapowanie parametryczne tkanki, W tym chlząstkl stawu,
pozwa|ające na otrzyńanie map parametrycżnych dla
wlaŚciWości T2 obrazoWanej tkanki

Tak Bez pUnktacji

112, sekwencja steady state 3D do różnicowania chrżąstkiod
płynu w badaniach §tawóW (typu 3D DEsslub odpowiednio
do nazewnictwa producenta)

Tak;
podaĆ nauwę

Beż pUnktacji

Aplikacje klinicrne - badania neulologiczne

113. Rutynowe badania mońologiczne obszaru głowy, krĘgoslupa i
rdżenja kręgowego

Tak Bez punktac]i

114. Automatyczne pożycjonowanie i ułożenie przeklojóW skanu
lokaljzującego 8łowy na podstaWie jej cech anatomicznYch,
funkcjonLrjące nieza|eżnie od wieku pacjenta, uloźenia głowy,
czy ewentualnych zmian patologicznych

Tak;
podaĆ nazwę

Beż punktac]l

115. Ap kac]a do planowania badań neUloradiolo8i&nych
Umoż ]wla]ąca podg ąd dowolne] Warstwy obrazU, który
będżie Wyn kiem 3kW]życjiWylącznie W oparciu o poiedyncżą
Jlwr,,cię ob,d/oł o.Jl 7d.y 1yc,l 2D (oowolTa .riara
polożenia i kąta loka ]zatora poWod!je zm]anę podg ądu
obrażL] doce owego bez koniecznośc dodatkowe] akwizycj])

Takl Nie

J€żelitak, opisać

Tak- 2 pkt

Nie - 0 pkt

116, DW W oparciu o s ngle,shot EP dla min, 15 Wartości b Tak Bez punktacji

117. DWl 2 wysoką rozdzielczością (non,sin8le-shot, np,
sekwencjami tYpu PslF,Diffusion, FASE Diffu§ion lub
odpoWiednio do nażeWnictwa prodUcenta}

Tak;
podaĆ nazWę

Beż punktacji

118. Automatyczne 8enercWańie map ADc (Appalent Diflusion
coefficient)na konsoli podstawowej przy badanbch DWl
(lnline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

Tak Bez punktacji

119. Tworzenie tzw syntetycznych obrazóW DWl {rekonstrukcja
oblazÓW ze zmiennymi parametrami b na bazie min. dwóch
różnych WartoŚcib)

Tak Bez punktacj]

120. DTlW oparciu o single shot EPl Tak Bez punktacji

LzL, Pomiary ż różnYmi kierunkami, Liczba kierunkóW ż 32 Ta k; geż punktacji

l
ź
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podać wartość

122. Traktografia tensora dyfuzji Tak Bez punktocjl

123. obrazowan]e tensora dyfuzj rdzen]a kręgowego Tak Bez punktac]

124. oprogramoWanie do analizY tensora dyfuzji oraż Wizuali2acji
2D i3D traktografii te nso ra dyfulji

T3k Beż punktacji

125, PW W oparciU o §]ngle,shot EP Tak Beż p!nktacj]

126. Automatyczne 8enerowanie map MTT, cBV icBF na konso|i
podstawowej przY badaniach PWl (lnline Peńusion lub
odpowiednik żgodnie z nomenkIaturą producenta)

Tak Bez punktacj]

127. B€zkontlastowa peńuzja móz8u AsL (Arterial spin Labeling) Tak Beż punktacj]

12a. Bezkontlastowa MRA techniką Time-of_Fll8ht MRA (ToF) 2D i

3D
Tak Bez pUnktacji

129. Bezkontrastowa MRA techniką phase contrast MRA (Pc} 2D i

3D
Tak Bez punktacji

130. Bezkontla§towa MRA techniką innego typu niż ToF i Pc,
pżeznaczona do obrazowania tętniczych l żylnych naczyń
peryferyjnych z Wysoką rozdzjelczością prżestźenną -
lNHANCE, NATIVE, TRANcE lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta

Tak;
podać nazWę

Beż punktacji

131. Dynamiczne badania angio8raficzne 4D (3D dynamiczne W

czasie) z redukcją halasu o min.90% (mUTE 4D MRA ub
róWnoważne, W8 nomenklatUry producenta)

Tak/ Nie

Jeźelitak, opiśać

Tak - 2 pkt

Nie-0 pkt

132. obrazowanie piynu mózgowo ldzeniowego bez użycia
kontrastu z oceną ]lościową/jakościoWą

Tak/ Nie

Jeżelitak, opisać

Tak- 2 pkt

Nie-0 pkt

133. TlójWYmiaroWe sekwencje do wysokorozdzielczego
obrazoWania drobnych stlUktur anatomicznych takich jak
nelwy wewnątrzcza5zkowe, ucha WeWnętlznego, klęgoslupa
śżyjnego, działaiące W oparciu o mechaniżm constructive
lnteńerence in steadY state (FlEsTA_c lub 3D clss lub
odpoWiednik Wg nomenklatury ploducenta)

Tak

opisać

Bez punktacji

134. Możliwość rdefiniowania j rozróźnienia żmian
(klwaWienie/zWapnienje) za pomocą żaoferowanej sekwencji
3D do obrazowanió zaleźnego od podatnoŚci ma8netycznej
tkanki (typU,,sUsceptibiIity Weighted imaging" -sWl, sWAN
lub róWnoważne), bez koniecżności sto5owania skanu
kaliblacyjnego

Tak

opisać

Beż punktacji

Apllkaaje kllniclne -an8io8rafia MRż kontrastem (.eMIlAl

135. Dynamiczne ceMRA 3D Tak 8ez pUnktacji

136, Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne W cżasie) do
obrazowania obszalów takich jak tętnice ś7yjne, nac7ynla
płu€ne inacżynla obWodowe, z Wysoką rozdzielczoŚcią
pźestrżenną i czasową pozwalając na Wizua|iżację dynamiki
napływu iodplywu środka kontrastowe8o z obszalu
zainteresowania-TRlcKs-xV TWlsT,4D,TRAK lub
odpowiednio do nazeWniatwa ploducenta

Tak;
podać nazWę

Bez pUnktacji

stanowisko opelatora - sprzęt

137. Pojemność HD dla oblazóW >70 GB;
podać Wartość [GB]

Bez punktacji

138, Alchiwizacja obrazÓW na dyskach cD-R i DVD z dogrywaniem
prze8lądarkiDlcoM

Tak Bez punktacji

139, Monitor LcD / TFT Tak 8ez punktacji

140.
podać wartość ["]

Bez punktacji

u
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141. N/]atrYca monjtore > 1920x1080j
podać rozmiar [n x m]

Beż pl]n ktacji

stanoWisko opeńtora - oprogramowanie

142. Wykresy t]me, ntens]ty dla badań z kont..stem Tak Bez punktacji

143. Rekonstrukcje 3D MpR Tak Bez pUnktacji

1A4. RekonstrUkcje 3D MlP Tak Beż pUnktacji

145. Tak Beż punktacji

146, oplogramoWanie do łączenla poszczegó|nych oblazóW z
badań obszaróW rożl€8łych (np. calego kręgosłu pa) w jeden
oblaz całego badanego obszaru funk jonujące W sposób
calkowicie automatycżny (lnline compo5ing Iub odpowiednio
do nażewnictwa plodUcenta)

Tak;
podać narwę

Bez punktac]i

147. oprogramowanie do łączenie poszczególnych obrarów z
badań obsżalóW rozle8lych (np, całego kręgosłu pa) W jeden
obraz całego badane8o obszaru ft]nkcjonujące W sposób
całkoWicie autometyczny (lnline composing lub odpoWiednio
do nazewnlctWa ploducenta}

Tak;
podać nażWę

Bez pUnki3cj]

148. D coM 3,0 - sEND/REcE|VE Tak Bez punktacji

149. DlcoN/] 3,0 - QUERY/RETRlEVE Tak Bez punktacji

150, DlcoM 3.0 _ DlcoM PRlNT Tak Bez pUnktacji

151, DlcoM 3.0 - storage commltment Tak Bez punktacji

152, DlcoM 3,0 - N/]odality Workl]5t Tak Bez pL]nktacji

153, D coM 3,0 - MPPs Tak Bez punktacji

Konsola lekarska, 1szt, spl.ęt

154. Komputer stelujący (procesor, system operacyjny) o
parametrach zgodne z zalecanymi Wyma8aniami dla
żainstalowanego oproglamowania dia8nostycznego

Tak;

Podać
Beż p(]nkt.cjl

15s. Monitor d]agnostyczny W technolo8ii LcD/TFT Tak Bez punktacji

l55, przekątna r.onitora diagno5tycznego >30";
podać Wańość i"]

Bez punktacji

151. Matryca monitola diagrrostycznego > 2560 x 1600;
podać lazdzielczość

Bez punktacji

158. Monltol opisowy (na potrzeby np. śystemU Rls)W technologll
LcD/TFT

Tak Bez punktac]i

159. Prżekątna mon]tor. op sowego >23"j
podać Wańość ["]

160. Matryca mon tora op sowego > 1920 x 1080;
podać rozdzjeIczość

Bez pLrnkt3c]

l(onsola leka15ka _ opro8ńmoWanie

161. Dedykowane pro€edury WyśWietlania i opracowyWania
badań MR dla:
, badań neurol08icznYch

- badań ońopedycżnych
, badań abdominalnych

- badań naczyniowych

Tak Bez punktacj]

162. Funkcjonalności opro8ramowanie do analizy badań MR:
, Wykr€sytim€ intensitY dla badań z kontrastem

Tak Beż punktacji
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- subtrakcja obrazóW MR
- filtr oblazóW MR

163. Pomiary 8eometryczne (odległośc], kątv powierzchnie,
objętości)

Tak Bez punktacj

154. Pomiary analityczne (intensywność sygnałU, profile,
histogramy)

Tak Bez pUnktacji

165, Rekonstrukcje 3D typuI

MPR (Mu|ti Planar Reconstruction)

MlP( M6ximum lntensity Projection)

VR (Volume Rendelin8 )

Tak Bez punktacji

166. oprog6mowanie do łączenia poszcze8ólnych obrazów z
badań calego ciała (Whole body imagin8)WJed€n obraz
całego pacjenta

T.k Bez punki3cj

161. oproglamoWanie do zaaWansoWanej mUlti_parametryczneJ
anallzy badań mózgu Wtvmi
- ilościowa anaIiza peńuzji z wYżnaczaniem i preżentacją
map palametrycznYch rBV/rBFITTP/MTT/TMAx/tMlP oraz
obliczaniem obszaru niedopasowania peńuzji i dyfuzji
- WYklesy time-intensity dla zestawów danych
dynamlcżnych

- analiza badań DTl źgenerowaniem ipleżćntacją map DTl
(np. ADc. FA, RA)ioraz 8enerowaniem i prezentacją
trakto8raf ii tensola dyf uzji

- analiza porównaw€za badań l oceną pro8lesji
, pomiary statystycżne

- histograńy

- fużja Wielu serii
- se8mentacja objętości

- lenderin8 Wolumetrycżny

Tak 8ez punktacji

168. oproglamowani€ do zaaWansowanej analizy badań

- analDa zmian mońolo8iczny€h żeńskich nanądóW
płciowych (jajniki, maclca, dno miednicy)

Tak Bez punktacji

169. oplo8ramoWanie do zaaWan5oWanej multi"palametrycznej
analizy badań prostaty z analizą ilośclową ljakościową
umożliwiające tworzenje raportów żgodnych z Pl_RADS 2 W

- analiża poróWnawcza badań z oceną pro8resji

Tak Bez punktacji

17o. D coM 3,0 - sEND/REcElVE Tak Bez pL]nktacji

L71, DlcoM 3,0 - QUERY/RETRlEVE T3k Bez punktacj]

172. DlcoM 3.0 - olcoM PRlNT

173. D coM 3,0 - storage commltment Tak Beż punktacji

Wyposażeni€ pracownl

174. Kabina RF Wraz z dostawą, montażem iwYkończeniem
wnętrza wypośażona w 1okno i 1dlżwido sterowni

Tak Bez punktacji

L7s, Półki do przechowywanla cewek j fantomów W pomieszcżeniu
2 magne5em

Tak Bez punktac]j

x,76. Gaśnica niema8netyazna Tak Bez pL]nktaci

Dctcktor netali Tak Bez punktacj]

177. Zestaw fantomÓW do kal bracj] testoWania aparatu Tak 8eż pu n ktacj]
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L78. Wstlzykiwacż środka kontrastowe8o kompatybilny ź placą w
polu magnetycznym

Tak Bez punktacji

l79. N]emagnetyczna leżanka do transportu cholych eżących Tak 8ez punktacji

180, Niema8netyczny Wózekdo transportu chorych W pozycji
s]edżącej

Tak Bez punktacji

181. Komplet sluchawek (min.1 nausżn€ i 1douszne)z
możliWością odsłuchu mużyki przez pacjenta podczas
badania; W zestawie 1oo kpl,jednolażowvch nakładek na
5łuchawki

Tak 8eż punkt3cj]

laz. Duplikator płyt Tak Bez punktacji

Wyma8ania uzup€łniające

1* Isy*. . "dr*y 
-"dą bd*rą Tak Bez punktacji

184. DostaWa jmontaż ulządzeń chlodniczych (agregat Wody
lodowej, klimatyż3cja, Wentylacje) Wyma8anych do
popraWnej pracy urżądzenia

Tak Bez pUnktacjl

185. lVożliwość ż8taszania awarii na infolinię 5elwjsową , czvnna
24 godżiny na dobę,365 dniw loku

Tak Bez punktacji

186. Możliwość plzeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisoWej
aparatu MR la pomocą sieci leleinfolmatycznei, poprzel
żestaWiane pod kontlolą zamaWiające8o, chronione regulómi
łącza VPN

Tak Bez p!nktacj]

1a7. Uzupełnienie helu W magnesie do maksymalnego poziomu
eksploatacyjne8o Zalecanego plzez producenta plzed
przekazaniem ulL]chomionego systemu do eksploatacji
żawarte w cenie aparatu

Tak Bez punktacji

188. lnstrukcja obslu8jW języku polskim dowszYstkich
oferowanych skladowych systemu - dostarczona Wraż z
apańtem

Tak Beż punktacji

189. Wykonanie testóW natężenia poIa magnetyczne8o oraż
testÓW Wszy§tkich systemóW aparatu zawańe w cenie
aparatu

Tak Bez pUnktac]

szkolenia

190. oferta obejmuje pełne 5zkolenie personelu z obsługi
do§talczanego ulżądżeńia

Tak Beż punktacji

191. szkolenle zewnętrżne uzupelniające dla 5 osób raz do roku
przez okles 2 lat

Tak Beż pUnktacj]

192, Plleszkolenie pelsonelu technicznego w zaklesie
podstawowej obsługi, eksploatacji, konseMacji2 o§oby po 8
godzjn zawafte w cenie aparutu

Tak Bez punktacji

193. Beżplatne 5zkolenia W miejscu instalacjiw calVm okle5ie
trwania 8Warancjibez limltu godzin iWizyt

Tak Beż punktacj]

194. GWalanc]a 24 m]eslące Tak Bez punktacji

195. Przeg|ądy żgodnie z Wyma8aniami producenta W zakresie Tak Bez punktacji

lntegracja z sy§temem

196, zamawiający Wyma8a integracji rezonansu (Rls/PAcs) z
systemem informatycznym zamaWiającego,
tj. sy§teóem informawcznym WMs Mediqusfirmy GA8os W
zakresie udostępniBnia obrazÓW
i Wyników badań z rezonansu na komputelach użytkownikóW

Wszelkie kosżty integracji pono§i Wykonawce. zamaWiający
nie pośredniczy w kontałtach
Wykonawcy zfirmą GABos odnośni€ inte8racji reżonansu
(Rls/PAcs)
ż systemem informatycznym zamaWiające8o,

Bez punktacji

,

Tak
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PARAMETRY EKONOMlCZNE

tP Parametl uraądr€nla Wańość 8raniczne Parametry oferoWan€go
aparatu

ocena

l97, Wymagana łączna moc przyłączeniowa niezbędna do
żasilenia systemu rezonan§u maBnetycznego

< 125 kVA Wańość największa - 0pkt
Wartość najmniejsza - 2pkt,

pozostałe ploporcjonalni€

198, Pobór mocy systemu MR W trybje 8otowoŚcido badania
(Ready) dla zaoferowanego systemu MR Wraż ze sprężarką

Tak,
podać Wańość lkVA]

Wańość najwięksża - 0 pkt

Wartość najmniejsza - 2 pkt,

pożostałe plopolcjonaln je

199. Pobór mocy syst€mu MR W tryb]e nocnym (ofi) dla
zaoferowanego 5y5temu MR Wraz ze sprężatką he oWą

Tak,
podać Wańość lkVA]

Wańość największa - 0 pkt

Wartość najmniejsza - 2 pkt,

pożostałe propolcjonaInie

200. Łączna moc chlodn]cza (agregat Wody lodowej, klimatyzacja)
$ /Ta8ana do pop.dwrego dżialanla Jrząd7e'1la

TaŁ
podać Wartość [kW]

Wartość największa - 0 pkt

Wańość najmniejsza - 2 pkt,

pozo§tałe ploporcjonalnie

2o2. Minimalna poWierzchnia pomieszczenia badań Wyma8ana do
in§talacji unądżenia W zaoferowanej konfi8uracjl

Tak,
podać Wartość [m']

Wartość najWjększa - 0 pkt

Wartość najmniejsza -2 pkt,

pozośtale propolcjonalnie

203. Maksymalna temperaturu w pomieszczeniu magnesu, przy
któlej producent gwalantuje poprawną placĘ systemu

Tak,
podaćWańość {'c]

Wańość najmniejsza - 0 pkt

Wańość najwieksza - 2 pkt,

pozostałe proporcjonalnie

(podpis Wykonawcy)
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Zołqcznik nr 4 do zapytonio ofertowego

Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW

zawarta w Warszawie zwana dalej ,,Umową" pomiędzy: Województwem Mazowieckim,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NlP: 113-245-3940, REGoN: 015528910, Zwanym W dalszej
części Umowy,,Kupującym", reprezentowanym przez

Joannę Czarnecką - Prezesa zażądu Powiatowego centrum Medycznego W Grójcu spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (daIej róWnież: ,,PcMG sp, z o,o.") na mocy pełnomocnictwa
udzielonego uchwałą nr 14841256121 Zarządu Województwa l\i]azowieckiego z dnia 16 września 2021
r, W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego centrum l\łedycznego W
Grójcu Sp, z o,o. do dokonywania Wszelkich czynności związanych z realizaąą zamóWień w ramach
projektu pn,: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronaWirusa SARS-CoV 2 na terenie Wo.iewództwa mazowieckiego",

a

siedzibą W _ ul, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Krajowego Rejestru sądowego pod numerem kapitał zakładowy:

NlP _, REGON: _ zwanymlą w dalszej części umowy
,,Sprzedawcą",reprezentowaną przez:

zwanych łącznie,,stronami".

strony zawierają umowę z uwzględnieniem ań. 6a ustawy z dnia 2 marca 2o2o l, o szczególnych
rozwiążaniach związanych z zapobieganiem, pzeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVlD-.19, innych
chorób zakaźnych oraz Wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.l). z2020l. poz. 1842, z póżn, zm.).

§1.
l . Pzedmiotem Umowy jest:

a) pzeniesienie przez spżedawcę na Kupującego Własności szczegółowo
określonego w załąęzniku nr 3 do Umowy wlaz z przeszko|en iem personelu medycznego i

technicznego, dalej zwanego ,,Prżedmiotem Umowy 1" ijego Wydanie Kupującemu, który
zobowiązuje się go odebrac izapłacic Spż edawcy cenę na warunkach wskazanych w dalszej części
Umowy,
b) adaptacja pomieszczeń pod pracownię rezonansu magnetycznego PoMG sp, z o,o, zgodnie z
opisem przedmiotu zamóWienia na adaptację pomieszczeń pod pracownię rezonansu
magnetycznego stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, dalej Zwanego,,Przedmiot Umowy 2";
- łącznie zwane dalej ,,Przedmiot Umowy",
Spzedawca zobowiązuje się do dostarczenia iWydania Przedmiotu Umowy Własnym transpońem
bezpośrednio do Powiatowego centrum l\łedycznego W Grójcu spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą W Grójcu (05-600) przy ul, Ks. Piotra Skargi 10, zwanego W dalszej
części Umowy ,,Miejscem dostawy",
spżedawca ośWiadcza, że Przedmiot Umowy 1 jest fabrycznie nowy, kompletny, a także Wolny
od Wad materiałowych, konstrukcyjnych iprawnych oraz praw osób trzecich oraz spełnia wszystkie
określone prawem i Umową Wymagania,

l2022
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niezbędne4. spżedawca ośWiadcza, że posiada kwaIifikacje, Wiedzę i umiejętności techniczne

do realizacji Przedmiotu Umowy,

1.
2.

§2.
Spzedawca zobowiązany jest do Wykonania Przedmiotu Umowy W terminie dó g1 ,o3,2o22r.
Spzedawca ponosi koszty i pełną odpowiedzialność za Wykonanie Pżedmiotu Umowy w
szczególności za transpoń przedmiotu umowy do Miejsca dostawy, jego załadunek irozładunek, a
także instalację, konfigurację systemu, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowości działania,
pżeszkolenie personelu medycznego itechnicznego PcMG sp, z o.o,, Wykonane prace remontowo-
budowlane, zakup materiałóW budowlanych czy instalacyjnych oraz sporządzoną dokumentację
projektoWą,

§3.
Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru w Miejscu dostawy.
Protokół odbioru, o którym mowa W ust. 1, sporządzony zostanie W dwóch jednobżmiących
egzemplarzach, po jednym dla Kupującego oraz Sprzedawcy.
Do czasu podpisania protokołu odbioru, za Przedmiot Umowy odpowiedzialność ponosi
sprzedawca,
Strony ustalają następujące adresy do korespondencji i kontaktu:
1) Kupujący: Powiatowe centrum Medyczne w Grqcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul, Ks, Piotra skargi 10, 05-600 Grójec,
2) Sprzedawca:

Strony zobowiązują są do Wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji
i kontaktu, o którym mowa W ust 4, Powiadomienie Winno być pod rygorem nieważności dokonane
w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
Zaniechanie obowjązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany
ust, 4 uznaje się za doręczone,

§4,
Całkowite wynagrodzenie Spzedawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (wańość Umowy)
zostało ustalone na łączną kwotę brutto (z VAT) _ zł (słownie: _)

1.
2.

3,

4.

6.

1,

2.

ó.

4.

5,
b,

7.

Kupujący dokona Zapłaty Wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu
na rachunek bankowy Sprzedawcy Wskazany na fakturze VAT, W terminie

Umowy, przelewem
do 30 dnj od daty

otżymania przez Kupującego prawidłowo Wystawionej faktury VAT.
Podstawą do Wystawienia pżez Sprzedawcę faktury VAT jest podpisanie przez obie strony
protokołu odbioru, o którym mowa W § 3 ust. ,l,

Za datę dokonania płatności, strony będą uwaźały datę plzekazania przez Kupującego polecenia
zapłaty do banku prowadzącego jego rachunek,
Kupujący ośWiadcza, że,iest płatnikiem podatku VAT,
Spzedawca lvystawi fakturę VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru
i dostarczyją Kupującemu pod adres: Powiatowe centrum Medyczne W GroJcu społka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Ks, Piotra skargi 10, 05-600 Grójec,
Fakturę VAT naleźy Wystawić ze Wskazaniem następujących danych:
l) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NlP.l13-245-39-

40i
2) odbiorca Urząd Marszałkowski WojeWódZtWa lVlazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa;
3) numer Umowy: WU|V|WM-UF/UM lNw1_12022
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§5,

1, Spzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu, nąpóżniej W dniu odbioru Przedmiotu
Umowy, lnstrukcji obsługi dostarczonego Przedmiotu Umowy 1 W języku polskim W formie
drukowanej oraz dokumentacji seMisowej i instrukcji mycia i dezynfekcji, a takźe wszelkich
dokumentów dotyczących przedmiotu umowy 2 w szczególności projektów technicznych:
budowlanego, projektów wykonawczych branżowych wraz z uzyskanymi zgodami i decyzjami czy
dokumentacji gwarancyjnej użądzeń czy instalacji dla potrzeb Przedmiotu Umowy 2,

2, Sprzedawca udziela !! miesięcznej gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy.
3, W okresie gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się na Własny koszt do naprawy lub Wymiany

każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiałowych.

4, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe W czasie eksploatacji, jeśli
są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi, dokonywaniem
samowolnych napraw, przeróbek lUb zmian konstrukcyjnych przez użytkownika lUb inne
nieuprawnione osoby oraz wynikającyc|t z przyczyn losowych (np. pożaf, poWódź, dewastacja),

5, w przypadku stwierdzenia przez kupującego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakościowych
W okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu Wady KUpujący powiadomi na piśmie Spzedawcę
W terminie 14 dni od daty jej Ujawnienia,

6. Terminy usunięcia Ujawnionych Wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas
itechniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informUjąc o nich Sprzedawcę.

7, Spzedawca nie może odmóWić usunięcia Wad bez Względu na wysokośó związanych z tym kosztów.
8, Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi dotyczące Wad fizycznych, jak i okres jej tMania

są tożsame z Uprawnieniami z tytułu gwarancji.
9, każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności

Przedmiotu Umowy.
10,Spzedawca zobowiązuje się do Wykonywania serwisu na warunkach Wskazanych w ofercie,

stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy,

§6.
1, Spzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną W Wysokości o,2ok wynagrodzenja brutto,

określonego W § 4 ust, 1 , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy określonego W § 2 Ust, 1,

2. Łączna Wysokość kar umownych naliczanych przez Kupującego nie może pżekroczyć 20o^
Wynagrodzenia brutto, określonegoW §4 USt, 1,

3. Sprzedawca Zapłaci Kupującemu karę umowną W pzypadku odstąpienia pzez Kupującego lub
Sprzedawcę od Umowy, z plzyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca - w wysokośct
10% Wynagrodzenia brutto określonego W § 4 ust, 1 ,

4, Spzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną W Wysokości o,2% Wynagrodzenia brutto,
określonego W § 4 USt, 1, za każdy dzień zwłoki W stosunku do terminu Wskazanego przez
Kupującego do usunięcia Wad W okresie trwania gwarancji,

5. Strony żastrzegają moż|iwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww, kar
umownych na zasadach określonych przepisami kodeksu c}1ruilnego,

6. Spzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze Wszystkich swoich
Wierzytelności względem Kupującego, W tym z należnego mu Wynagrodzenia, Potrącenie przez
Kupującego należnych kar Umownych nie Wymaga uprzedniego Wezwania sprzedawcy do zapłaty
kar umoWnych,

7. W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa W ust, 5 nie jest możliwe, Kupujący Wezwie
Spzedawcę do zapłaty kary umownej wyznaczĄąc termin dokonania zaplaly na 14 dni od daty
doręczenia wezwania do jej zapłaty,

8. Niezaleźnie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujący Wystawi Sprzedawcy notę księgową
(obciążenioWą) na kwotę naleźnych kar umoWnych,
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§7.

strony postanawiają, że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
1) zostanie Wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy lub majątku za pomocą, którego

Sprzedawca Wykonuje Przedmiot Umowy pżez podmioty i osoby tźecie na mocy ozeczenia
Właściwego organu;

2) Spzedawca dopuszcza się zwłoki W realizacji Przedmiotu Umolvy tMającej dłużej niż 7 dnii

3) Spzedawca naruszy zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 8 ust. ,l i2;
4) Spzedawca naruszy zobowiązanie, o którym mowa W § 11 ust, 6;
5) Spżedawca nie dostarczy Pżedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust, 1

Po§tanowienia ust, '1 nie ograniczają prawa Kupu.jącego do odstąpienia od Umowy w innych
pżypadkach Wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, W szczególności postanowieniach
Kodeksu cywilnego.
Kupujący ma prawo skolz ystać z prawa odstąpienia od Umowy W terminie 3o dni od dnia Wystąpienia
pż esłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważnościwymaga zachowania formy pisemnej,

§8.
Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania W poufności i do niewykolz ystywania W innym celu niż
określony W Umowie Wszelkich informacji uzyskanych od Kupującego W związku z rcalizaąą
Umowy, z wylątkiem:
1) informacji publicznie dostępnych;
2) informacji, w których posiadanie Spzedawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;
3) informacji, co do których Kupujący pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub Wykorzystanie

w innym celu,
Sprzedawca ośWiadcza, iż zobov,rieże swoich pracownikóW oraz osoby działające na jego zlecenie
do zachowania W poufności i do niewykolz ystywania W innym celu niż określony W Umowie
informacji, o których mowa W ust 1.

Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Spżedawca
zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie
pżepisóW prawa do źądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym
postępowaniem.
W pżypadku naruszenia pzez Sprzedawcę zobowiązania do zachowania poufności, o którym
mowa W ust. 1 i 2, Kupujący może odstąpić od Umowy,

§9.
Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Spzedawcę oraz osób wskazanych
przez Spzedawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane
kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiegó W Warszawie, ul. Jagiellońska
26, o3-719 Warszawa, tel, (22) 59-79-100, email: uzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/umWm/esp,

Administrator Wznaczył in§pektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc
na adres Wskazany W ust, ,l lub adres e_mail: iod(amazovia.pl,
Dane osobowe:

1) osób reprezentujących sprzedawcę, będą plzelważane na podstawie obowiązku prawnego,
o którym mowa W ań. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 20'16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z pżetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych onz
uchylenia dyrektwy 95/46/wE, z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), Wynikającego z pżepisóW prawa określających umocowanie do reprezentowania,
W celu Właściwej reprezentacji spzedawcy dla zapewnienia Ważności umowy oraz jej realizacji.
Podane tych danych jest Warunkiem zawarcia umowy;

3.

4.

1.

4,

1.

2.

ó.
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2) osób wskazanych przez sprzedawcę, jako osoby do kontaktułealizacji umowy (imię i nazwisko,

słuźbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
o którym mowa W ań, 6 ust, 1 lit. f rozpożądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 l. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwazaniem danvch
osobowych iW sprawie swobodnego pżepłyWu takich claDych oraz uchylenia clyeklywy g5/46/wF
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji' niniejszej
umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez spzedawcę w ramach zawieiane]
Umowy.

4 Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-
organizacyjną urzędu Marszałkowskiego województwa l\ilazowieckiego w warsziwie oraz będą
przechowywane nie dłużej niź to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r, o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach,

5, W granicach i na zasadach opisanych W pżepisach prawa, osobom, o których mowa W ust.
'i przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
oraz ogranjczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony
Danych osobowych, na adres: ul, Stawki 2, 00-1 93 Warszawa.
Ponadto osobom Wskazanym przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu, przysłUguje róWnież
prawo WnieSienia spżeciwu Wobec przetwarzania danych, Wynikającego ze Szczególnej sytuacji.6, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wsżystkim'osobom
fizycznym Wymienionym W ust, 1 ,

§ 10,
1, województwo informuje, że użąd lvlarszałkowski województwa Mazowieckjego w warszawie

funkcjonuje W oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normimi PN-EN ISo
9001:2015-10 - System Zaządzania Jakością, PN-EN lSo/lEc 27 oQ1:2017 -06 - System
zarządzania Bezpieczeństwem lnformacji, PN-EN lSo 14001:2015-09 - system Zarządzania
Srodowiskowego, PN-lSo 45001:20,18-06 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i ńigieną
Pracy, PN-lso 37 0Q1:2017 -05 - System zalządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ora} na
podstawie Wytycznych PN-lso 26000 - system Społecznej odpowiedzialności W związku z tym,
przy Wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładac należytej
starannościw zakresie przestrzegania zasad mających na celu m,in, zapewnienie bezpieczeństwa
informacji, ochronę środowiska, zapewnienie bezpiecznych ihigienicznych WarunkóW pracy,
przeciwdziałanie korupcj i,

§ 11.
1, sprawy nieuregulowane umową podlegają pżepisom kodeksu cywilnego oraz innych właściwych

dla realizacji Przedmiotu Umowy oboWiązujących aktóW prawnych.
2, spzedawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treśc umowy jest informacją publiczną, która

podlega udostępnieniu na Warunkach określonych W ustawie Z dnia 6 Września 200.1 r,,
o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U z 2Q20 l. poz.2176, z póżn. zm.), na co niniejszym
Spzedawca wyraża zgodę,

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności,

4. W przypadku zaistnienia sporu Wynikająceg o z realizaqi Umowy sądem miejscowo właściwym dla
jego rozStrzygnięcia będzie sąd powszechny Właściwy dla siedziby Kupującego,

5, sprzedawca odpowiada za dzialania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje przedmiot
Umowy, jak za własne działania izaniechania,

6, Spzedawca nie może dokonać cesji praw i obowiązkóW wynikających z Umowy, W szczególności
zobowiązań finansowych, na ż ecz osoby trzeciej.

7. Zalącznikami stanowiącymi integralną częśc Umowy są:
1) załącznik nr 1 ofeńa sprzedawcy
2) zalącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru
3) załącznik nr 3 opis pzedmiotu zamóWienia - rezonans
4) załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia na adaptację pomieszczeń pod pracownię rezonansu
magnetycZnego.
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8. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana pżez Rażdą ze stron
kwalifikoWanym podpisem eIektron jcznym.

9. Datą Zawarcia niniejszej Umowy je§t data złożenia ośWiadczenia Woli o jej żawarciu przez ostatnią
ze stron.

Spzedawca

X vsrr € ././o www, mazov a,pl
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Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODB|ORU

z DNlA,,.....................

Miejsce odbioruI

Data odbioru,.....,.....,...,...,,.,. 2022 l.

Kupujący:

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NlP 113-245-39-40,

Przedstawiciel Kupującego - odbierający:

spżedający:

......zsiedzibąW..,.,,..,....,..(adres . . . . , . , . . . , . . , , ) , NlP: .,.......

PźedstawicieI spźedającego:

Część A

Lp. Przedmiot Umowy l llość Numer seryiny
(jeżeli dotyczy)

1.

Przedstawiciel Kupującego potwierdza odbiór WW, przedmiotU Umowy,
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Gzęśó B

opisane W częściA przedmioty odbioru wymagały/nie wymagały1 dokonania szkolenia personelu.

Sprzedawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi pzedmiotów odbioru opisanego
W części A.

Lp. Przedmiot Umowy 1 Liczba przeszkolonych osób

Część C

Lp. Pzedmiot Umowy 2 Uwagi

1

Protokół odbioru sporządzono W dwóch jednobżmiących egzemplażach, po jednym dla Kupującego
i spżedającego.

PrzedstaWiciel Kupującego Przedstawiciel spżedającego

l Niepotrzebne skreślić

1,


