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Dotyczy projektu: „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: 

Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2007-2013.  

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-119/12 

 
 

Łódź, dn. 11.06.2015 r. 

 

OGŁOSZNIENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1. Zamawiający: 

Kromed Marek Krochmalski. 

ul. Kopernika 38   

90-552 Łódź  

Regon:  100592517 

NIP:  7261675261 

 

2. Tryb postępowania: 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawa zamówień publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ) w trybie 

przetargu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.kro-med.pl oraz w 

siedzibie Zamawiającego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali operacyjnej zgodnie z dokumentacją 

projektową  

2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiącymi 

wyposażenie sali operacyjnej: 

- stół operacyjny 

- autoklaw 

- miniautoklaw 

- aparat do znieczuleń 

- kolumny z lampami 

- ramię C 

- urządzenia elektroniczne sali 

- system teleradiologiczny 

 

Adres inwestycji – 90-552 Łódź, ul. Kopernika 38   
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Urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w 

specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu  

Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. 

Kopernika 38, 90-552 Łódź i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym 

do wzięcia udziału w postępowaniu.  

W razie wystąpienia wątpliwości związanych z przygotowaniem oferty, oferent może 

zwrócić się na piśmie lub telefonicznie do zamawiającego o udzielenie stosownych 

wyjaśnień. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Oczekiwany  termin realizacji zamówienia: do końca września 2015 roku 

 

5. Warunku udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętych przedmiotem zamówienia. 

• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia. 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

• Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

 

 

6. Sposób przygotowania ofert: 

a) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. 

b) Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 

do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Formularz ofertowy należy wypełnić w 

języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie do 

pisania lub komputerze. 

c) Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania 

cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 

Oferenta (wraz z ofertą należy przedłożyć właściwe dokumenty rejestrowe). 

d)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia. 

 

 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać na adres m.krochmalski@mmcenter.pl, listownie pocztą lub 

osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź 
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Termin składania ofert: 26.06.2015  

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O fakcie 

tym powiadomi Oferentów zamieszczając stosowną informację na firmowej stronie 

internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznym. 

 

8. Kryterium wyboru oferty: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena 100 % 

 
Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru :   C=Cw/Cr x 100 

Gdzie:  Cw – wartość oferty najkorzystniejszej w 

zbiorze 

Cr – wartość oferty rozpatrywanej 

C – ilość punktów przyznana ofercie 

 

Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia brutto 

Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane za złotówki po kursie 

średnim NBP z dnia dokonywania wyboru. 

 

 

9. Informacje dodatkowe: 

a) Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze 

ogłoszenie nie wpłynie żadna oferta,  Zamawiający unieważni to postępowanie. 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub 

unieważnienia postępowania. 

c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia. 

d) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

e) W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, 

mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 

Zamawiający ma prawo odrzucić daną ofertę. 

f) Kontakt z Zamawiającym: p. Marek Krochmalski tel. 42 253 19 06, w zakresie 

realizacji projektu Tadeusz Grzejszczak 42 253 19 06 
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Dotyczy projektu: „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: 

Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2007-2013.  

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-119/12 
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszneia o zamówieniu 

 
 

……………………………………., dn. …………………………… r. 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
 
W imieniu firmy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Nazwa, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe  / ewentualnie czytelna pieczęć) 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.06.2015r  
w ramach projektu „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: 

Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2007-2013  

 

Składam(y) niniejszą ofertę na następujących warunkach: 

 

1. Oferuję realizację zamówienia za kwotę: 

 

Rodzaj zakupu Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

modernizacja 

pomieszczeń na 

potrzeby sali 

operacyjnej 

   

stół operacyjny    

autoklaw    

miniautoklaw    

aparat do znieczuleń    
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kolumny z lampami    

ramię C    

urządzenia 

elektroniczne sali 
   

system 

teleradiologiczny 
   

 

2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

6. Gwarancja na wykonane prace/urządzenia wynosi …………………… miesięcy. 

7. Termin ważności oferty: 60 dni od upływu terminu składania oferty 

8. W przypadku przyznania  zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Załączniki do oferty: 

a. Aktualny wypis z KRS/EDG ważny na 6 miesiące od daty składania oferty 

b. ………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

………………………….……..…………………                                                                           .………………………….……..…………………. 
               (Miejscowość, data )                                                                                                                                       (podpis czytelny i pieczęć ) 
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Dotyczy projektu: „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: 

Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2007-2013.  

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-119/12 
 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ 
 

1. modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali operacyjnej  

zgodnie z dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. 

Kopernika 38, 90-552 Łódź 

 

2. stół operacyjny 

Parametry minimalne : 

- stół operacyjny mobilny 

- regulowana wysokość blatu w zakresie min. 600 – 1 100 mm, 

- przezierność blatu umożliwiająca zastosowanie w trakcie zabiegu aparatu RTG z 

ramieniem „C”, 

- zasilanie akumulatorowe pozwalające na przeprowadzenie min. 6 h zabiegu, 

- przesuw wzdłużny min. 400 mm, 

- maksymalne obciążenie robocze stołu we wszystkich pozycjach min. 350 kg. 

 

3. autoklaw 

Parametry minimalne : 

- komora prostopadłościenna wykonana ze stali nierdzewnej 316L.  

- przód sterylizatora powinien zawierać panel serwisowy zapewniający dogodny dostęp do 

systemu przewodów w trakcie wizyt serwisowych i gwarancyjnych 

- 5 programów sterylizacji charakteryzujące się zaawansowanym systemem oszczędności 

wody i energii 

- sterowanie mikroprocesorowe wyposażony w panel LCD 

- wbudowana drukarka parametrów sterylizacji 

- oprogramowanie do monitorowania , rejestracji i archiwizacji parametrów poszczególnych 

procesów sterylizacji 

 

 

4. miniautoklaw 

Parametry minimalne : 

- autoklaw kasetowy, 

- szybki cykl sterylizacyjny max.  10 min dla narzędzi nieopakowanych, 
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- prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową, 

- zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B, 

- pojemność użytkowa min. 5 l, 

- cykle sterylizacyjne min. 3 programy, 

- waga max. 40 kg. 

 

5. aparat do znieczuleń 

Parametry minimalne : 

- zasilanie 230 VAC 

- 24 VDC, 120 min pracy – awaryjne akumulatorowe 

- 4 gniazda 230 VAC do podłączania urządzeń peryferyjnych 

- zasilanie gazowe O2, N2O, AIR z centrali lub z butli 

- nagły dopływ by-pas 

- przeznaczony do znieczuleń noworodków dzieci i pacjentów dorosłych 

- możliwość stosowania układów zamkniętych, półzamkniętych i półotwartych  

- respirator anestezjologiczny z kolorowym ekranem LCD 

- monitorowanie liczbowe parametry spirometryczne 

- monitorowanie liczbowe parametry gazowe 

 

6. kolumny z lampami 

Parametry minimalne : 

- wyposażone w gniazda elektryczne 

- wyposażone w gniazda teleinformatyczne 

- wyposażone w systemy alarmowe 

- wyposażone w punkty poboru gazów medycznych 

- wykonane ze specjalnie wytłaczanych anodowanych profili aluminiowych 

- stabilizacja kolumn w wymaganej pozycji za pomocą hamulców cierniowych lub  

pneumatycznych 

- możliwość mocowania lamp bezcieniowych z możliwością ich niezależnego poruszania w 

zakresie 360
o 

- lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą umożliwiającą nagrywanie i archiwizację 

zabiegów operacyjnych 

- natężenie oświetlenia zawierać się ma w granicach: 125 000 lux dla czaszy głównej oraz 75 

000 lux dla czaszy pomocniczej 

- temperatura barwowa światła miń 4300 ± 300 K 

7. ramię C 

Parametry minimalne : 

- funkcja cyfrowej obróbki obrazu - DIS (Digital Imaging System) 

- generator wysokiej częstotliwości 40kHz, wyposażony w kamerę 1 mega Piksela (1K x 1 K) 

oraz mechanizm przetwarzania obrazu 

- dwa monitory medyczne min LCD TFT 19" o rozdzielczości 1000 cd/m2 

- przechowywane obrazy DICOM 3.0 dzięki DIS dostępnych w systemie PACS 
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- funkcjonalność SIS (Smart Image System) – inteligentny system obrazu 

- dynamiczny filtr rekursywny,  

- tryb APR dla radiografii  

- możliwość wstępnych ustawień jasności i kontrastu oraz poprawianie konturów 

- redukcja promieniowania z systemem redukcji dawki (DMS-Dose Managing System) 

- kamera o wysokiej rozdzielczości 1K x 1K z migawką 

- szeroka rotacja ramienia C – 135° z dużą odległością SID 

 

8. urządzenia elektroniczne Sali 

Parametry minimalne : 

System wentylacji składający się z   

- strop laminarny szt 1 

- nawiewniki z filtrem absolutnym CMNA szt 6 

- łapacz ligniny szt 4 

- moduł recyrkulacyjny szt 2 

- szafa klimatyzacyjna szt 1 

- kanały i kształtki kpl 

- tłumik kanałowy szt 2 

- przepustnice i regulatory po 2 szt 

Czystość powietrza powinna spełniać następujące kryteria 

- maksymalnie 70 jtk/m3 (I klasa czystości) 

- czystość pyłowa ISO klasa5 

 

9. system teleradiologiczny 

Parametry minimalne : 

- oprogramowanie do archiwizacji obrazów medycznych klasy PACS (picture archiving and 

communication system) 

- system składający się z oprogramowania oraz dedykowanego do niego sprzętu (komputera 

lub klastra pełniącego role serwera) 

- oprogramowanie charakteryzujące się szeroką paleta urządzeń oraz formatów obrazów 

- polski interfejs użytkownika  

- system dystrybucji obrazów uruchamiany za pomocą przeglądarki internetowej 

- przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 

- komunikacja z innymi systemami w formacie DICOM 

- system klasy RIS (radiologiczny system informatyczny) funkcja rejestracji, technik, lekarz, 

sekretariat, administracja 

- uniwersalna przeglądarka obrazów medycznych do obsługi obrazów cyfrowych 


