
Gliwice 01.12.2017

Zamawiający:

HD-Dental s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna 

lek.dent. Aleksandra Deżakowska, lek.dent. Tomasz Herczakowski 

ul.Tarnogórska 217B / 44-105 Gliwice
REGON: 243416583, NIP: 9691609405

Osoba do kontaktu: Aleksandra Deżakowska +48603775731

Tryb zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
horyzontalnych oraz w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

1. Laser ze stacją

Laser jest to urządzenie wysokoenergetyczne, przeznaczone do wykonywania licznych 
zabiegów, głównie z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki i stomatologii
zachowawczej. Specjalnie zaprojektowane systemy optyczne pozwalają tym jednym 
urządzeniem wykonywać zabiegów z aż 6 różnych grup zabiegów stomatologicznych, takich
jak biostymulacja, endodoncja, periodontologia, mikrochirurgia, wybielanie zębów oraz 
fotoaktywna dezynfekcja kanałów - tzw. PAD. Wysokie parametry mocy promieniowania.
Najważniejsze funkcje lasera to:
- funkcjonalny, bezprzewodowy design
- powłoka antybakteryjna nanosilver zapobiegająca się rozprzestrzenianiu drobnoustrojów,
wysokiej mocy oświetlenie LED
Kod CPV - 33128000-3 lasery medyczne
Parametry techniczne;
Typ lasera: diodowy, półprzewodnikowy
Tryb pracy: ciągła lub modulowana
Długość fali promieniowania: 980 nm
Długość fali promieniowania: 635 nm*
Maksymalna moc na tkance : do 20 W dla CW
Maksymalna moc na tkance: do 400 mW*
Czas trwania impulsu: 10 us-3000 ms



Częstotliwość: 01-10000 Hz
Sterownik: wbudowany mikroprocesor
Wyświetlacz: dotykowy, kolorowy
Prowadnica wiązki: światłowód zakończony złączem SMA 905
Średnica światłowodu: 200 um lub 400 um
Długość światłowodu: 2,5 m
Wiązka lasera pilotującego: czerwona, 635 nm- 1 mW
Włączanie emisji promieniowania: włącznikiem nożnym
Zasilanie: 220-230 V/50 Hz
System chłodzenia: wewnętrzny powietrzny i termoelektryczny
Wymiary: 204x120x155 cm (szer. x dł. x wys.)
Waga: 2,5 kg
Klasa bezpieczeństwa
-elektrycznego I typ B
-laserowego IV
*opcjonalnie druga długość fali 635 nm- 400 mW

Sposób przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

 nazwę i adres oferenta, 

 datę sporządzenia,

 opis oferowanego oprogramowania wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej 
parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

 wartość oferty (netto oraz brutto),

 termin ważności oferty nie krótszy niż 14 dni od daty spływu oferty,

 maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż  14 dni od podpisania umowy z 
dostawcą,

 informacje na temat terminów i warunków płatności,

 warunki gwarancji,

 warunki serwisu naprawczego.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. Oferta powinna zostać przesłana na adres gabinet@hd-
dental.pl lub osobiście w terminie do dnia 20.12.2017 do godziny 11.00 Rozstrzygniecie  ofert  
nastąpi w dniu 20.12 po godzinie 12.00 Podpisanie umowy w ciągu maksymalnie 7 dni od 
rozstrzygnięcia ofert. Dostawa urządzenia w ciągu maksymalnie  14 dni od daty podpisania umowy 
wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o 
ofercie,która zostanie wybrana zostanie upubliczniona na stronie internetowej 



www.hd-dental.pl Oferenci,których oferty nie zostały wybrane,zostaną o tym 
poinformowani osobiście, pisemnie lub drogą mailową.

Mikroskop stomatologiczny

Wysokiej klasy mikroskop w cenie mikroskopu klasy średniej. Parametry optyczne i walory 
użytkowe mają pozwalać mikroskopowi skutecznie konkurować nawet z
doskonałymi mikroskopami niemieckich marek o wieloletniej tradycji. Jest to urządzenie 
często i chętnie wybierane przez stomatologów w Polsce. Suma cech użytkowych
mikroskopu daje produkt, który wielu nazywa „optymalnym” mając na względzie relację 
jakości do ceny. Z powodu jego cech Wnioskodawca dostrzegł możliwość
świadczenia innowacyjnych usług w niemal wszystkich dziedzinach stomatologii 
(profilaktyka, protetyka, implantologia, mikrochirurgia).
Najważniejsze funkcje mikroskopu to:
- Poprawienie ostrości widzenia, a tym samym osiągnięcie lepszych wyników 
terapeutycznych, a także estetycznych,
- Zaawansowana technologia obrazowania,
- w trakcie zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej estetycznej, temperatura światła 
generowanego przez diodę zapewnia naturalne barwy (zapobieganie przedwczesnej
polimeryzacji materiałów światłoutwardzalnych),
- poprawa widzenia pola zabiegowego.
Parametry techniczne:
- Binokulary mikroskopu wyposażone zostały w szerokokątne okulary z niezależną regulacją 
dioptrii dla każdego oka, zastosowanie uchylnego binokularu w zakresie 0-195o,
- Zastosowana optyka zapewnia pełen zakres powiększeń: od najmniejszego (x1,3) do 
największego (x27)
- Dioda LED zapewnia bardzo jasne i naturalnie białe światło,
KOD CPV 33100000-8 mikroskop

Sposób przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

 nazwę i adres oferenta, 

 datę sporządzenia,

 opis oferowanego oprogramowania wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej 
parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

 wartość oferty (netto oraz brutto),

 termin ważności oferty nie krótszy niż 10 dni od daty spływu oferty,

 maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż  14 dni od podpisania umowy z 
wykonawcą,

 informacje na temat terminów i warunków płatności,



 warunki gwarancji,

 warunki serwisu naprawczego.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Oferta powinna zostać przesłana na adres gabinet@hd-dental.pl lub osobiście w terminie do dnia 
22.12.2017 do godziny 08.00 Rozstrzygniecie  ofert  nastąpi w dniu 22.12 po godzinie 09.00 
Podpisanie umowy w ciągu maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia ofert. Dostawa urządzenia w ciągu 
maksymalnie  14 dni od daty podpisania umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o 
ofercie,która zostanie wybrana zostanie upubliczniona na stronie internetowej

 www.hd-dental.pl  Oferenci,których oferty nie zostały wybrane,zostaną o tym 
poinformowani osobiście, pisemnie lub drogą mailową.

Cyfrowy system RTG – tomografia

Aparat RTG 2D i 3D do wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz 
tomograficznych w technologii wiązki stożkowej,
(pola obrazowania 5x5, 6x8, 8x8, 8x15cm) (pantomografia ,cefalometria i tomografia )z 
komputerem rekonstrukcyjnym i monitorem 24” ,pakiet oprogramowania
, okablowanie, pozycjonery do zagryzania i podbródkowe , osłonki higieniczne pozycjonera, 
fantom techniczny, instrukcja obsługi PL, fartuch ochronny.
Zasadnicze cechy systemu: cyfrowy cefalostat skanujący z matrycą CMOS wysokiej 
rozdzielczości, znaczna redukcja dawki dla pacjenta z możliwością precyzyjnego dobrania 
pola
badania, możliwość pracy w sieci – dystrybucja obrazów na wiele stanowisk, budowa 
modułowa urządzenia- możliwość rozbudowy systemu, mikroprocesorowe sterowanie
aparatem przez duży, dotykowy i czytelny wyświetlacz graficzny, który ułatwia kontrolę 
ustawienia pacjenta i parametrów ekspozycji, trzy laserowe linie pozycjonujące w trybie 2D
i innowacyjny system pozycjonowania gwarantują dokładność i powtarzalność badań, 
technologia DRT (Dose Reduction Technology) pozwala w na maksymalne obniżenie dawki
względem standardowego badania 2D, seryjne funkcje AFC (automatyczne wykrywanie 
profilu), ASC (kompensacja cienia kręgosłupa), PerfectScout (podgląd przed skanem),
technologia SRT zapewnia redukcję artefaktów powstałych w wyniku prześwietlania pacjenta
z dużą liczba obiektów metalicznych lub cieniujących, unikatowy tryb ENDO pozwala
przy ekstremalnie wysokiej rozdzielczości (85μm) właściwie ocenić diagnostycznie wybrany 
obszar skanowania, bardzo mały rozmiar ogniska (0,5mm) gwarantuje dokładne
odwzorowanie szczegółów a wielopunktowe podparcie pacjenta to stabilność i najwyższa 
jakość obrazów, stały stopień powiększenia radiogramów, ekspozycje w trybie 3D
wyłącznie pulsacyjne, rzeczywisty czas naświetlania wynosi od 2 do 12 sekund.
KOD CPV 33111000-1 Aparatura rentgenowska



Sposób przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

 nazwę i adres oferenta, 

 datę sporządzenia,

 opis oferowanego oprogramowania wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej 
parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

 wartość oferty (netto oraz brutto),

 termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty spływu oferty,

 maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 14 dni od podpisania umowy z 
dostawcą,

 informacje na temat terminów i warunków płatności,

 warunki gwarancji,

 warunki serwisu naprawczego.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Oferta powinna zostać przesłana na adres gabinet@hd-dental.pl lub osobiście w terminie do dnia 
08.12.2017.Rozstrzygniecie  ofert  nastąpi w dniu 11.12.2017. Podpisanie umowy w ciągu 
maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia ofert. Dostawa urządzenia wraz ze szkoleniem w ciągu 
maksymalnie  14 dni od daty podpisania umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o 
ofercie,która zostanie wybrana zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.hd-
dental.pl  Oferenci,których oferty nie zostały wybrane,zostaną o tym poinformowani 
osobiście, pisemnie lub drogą mailową.

Ultradźwiękowe urządzenie do chirurgii kostnej

Urządzenie do chirurgii kostnej to najbardziej efektywne, niezawodne i bezpieczne 
komponenty przy zabiegach przeznaczonych do ultradźwiękowej chirurgii
przedimplantologicznej, w szczególności: osteoplastyki, osteotomii, ekstrakcji oraz 
podnoszenia dna zatoki szczękowej z dojścia bocznego. Charakteryzuje je przede wszystkim
możliwość wykonania szybkich, a zarówno precyzyjnych i bezpiecznych, zabiegów 
chirurgicznych z ograniczeniem uszkodzenia tkanek miękkich.
Najważniejsze cechy to:
- szybkość, bezpieczeństwo i precyzja zabiegów chirurgicznych z ograniczeniem uszkodzeń 
tkanek miękkich,
- specjalne mikrowibracje ultradźwiękowe powodują, że ostrze tnie tylko kość, tkanki 
miękkie pozostają nienaruszone – ochrona nerwów, naczyń, błon,



- mikrometryczne cięcia–cięcia minimalnie inwazyjne, precyzyjne i z pełną kontrolą 
śródzabiegową,
- efekt kawitacji sprawia, że pole zabiegowe jest wolne od krwi,
- Innowacyjne końcówki posiadają zdolność do pokonywania wszelkich ograniczeń 
chirurgicznych,
- końcówki wykonane są ze stali chirurgicznej umocnionej przez obróbkę powierzchniową 
dzięki czemu posiadają doskonałą odporność na procesy sterylizacji,

Parametry techniczne:
- Klasyfikacja sprzętu:klasa I, typ BF,
- Częstotliwości ultradźwiękowej – minimum 28KHz,
- Napięcie zasilania:.100 VAC – 230 VAC – 50 Hz / 60 Hz
- Linia irygacyjna zabezpiecza przed wzrostem temperatury śródkostnej,
KOD CPV 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne.

Sposób przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

 nazwę i adres oferenta, 

 datę sporządzenia,

 opis oferowanego oprogramowania wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej 
parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

 wartość oferty (netto oraz brutto),

 termin ważności oferty nie krótszy niż 10 dni od daty spływu oferty,

 maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 14 dni od podpisania umowy z 
wykonawcą,

 informacje na temat terminów i warunków płatności,

 warunki gwarancji,

 warunki serwisu naprawczego.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. Oferta powinna zostać przesłana na adres gabinet@hd-
dental.pl lub osobiście w terminie do dnia 21.12.2017 do godziny 11.00 Rozstrzygniecie  ofert  
nastąpi w dniu 21.12 po godzinie 12.00 Podpisanie umowy w ciągu maksymalnie 7 dni od 
rozstrzygnięcia ofert. Dostawa urządzenia w ciągu maksymalnie  14 dni od daty podpisania umowy 
wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o 
ofercie,która zostanie wybrana zostanie upubliczniona na stronie internetowej 

www.hd-dental.pl  Oferenci,których oferty nie zostały wybrane,zostaną o tym 
poinformowani osobiście,pisemnie lub drogą mailową.

Kryteria oceny ofert:



Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Nazwa Znaczenie Sposób oceny
1. Cena całkowita netto 100,00% Punkty przyznawane wg wzoru

Punkty przyznane ofercie = wartość
minimalna/wartość rozpatrywane x 100 x100%

Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie oferty spełniające wymagania „Sposób przygotowania oferty”.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej Zamawiającego funkcjonującego pod adresem www.hd-dental.pl 

Inne:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez wyboru oferty lub odwołania 
niniejszego postępowania w przypadku:

 wystąpienia niekorzystnych zjawisk ekonomicznych na rynku powodujących konieczność 
odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia,

 gdy wartość oferty najkorzystniejszej jest wyższa od kwoty, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty:

 zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie 
dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania 
zamówienia.

http://www.hd-dental.pl/


 innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:

o terminy i warunki realizacji zamówienia,

o terminy montażu i odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia (Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do wytworzonego / 
dostarczonego przez Oferenta, w szczególności do jego parametrów technicznych i 
użytkowych).

o terminy i warunki płatności,

o inne okoliczności losowe.

Jeżeli  Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent 
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.


