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olsztyn, 08 października 2015 r'

zAPRoszENlE Do zŁoŻEN!A oFERTY cENoWEJ

w celu zawarcia umowv warunkowei z dnia 08 października 2015 r. na potrzebv realizacii
proiektu pt. ..opracowa nie prototvpu m ultimoda! neFo tomografu u ltradźwiekowego do

diagnostvki piersi dotvczv: zapvtanie ofertowe w celu zawarcia umowv warunkowei
(umowa o dzieło)

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pt. ,,opracowanie
prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi", o którego
dofinansowanie będziemy się starać w ramach prowadzonego naboru do Poddziałania ]..]-.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowan e przez przedsiębiorstwa,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach l osi priorytetowej: Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój
2oI4 _ Żo20 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację prac badawczych
przedstawionych w załączonym zapytaniu ofertowym W celu zawarcia umowy warunkowej
(umowa o dzieło).

Z poważaniem,

Załączniki:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)

załącznik nr Ż do zapytania ofertowego (wzór warunkowej umowy o dzieło)
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ZAPYTANIE OFERTOWE

l. Przedmiot zapvtania dotvczv:

Przedsiębiorstwo Dramiński S.A. planuje realizację projektu projektu pt. ,,opracowanie
prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi''. Na jego
realizację zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru do
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1-.]..1 Badania przemysłowe iprace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach l osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój 2oL4 _ Żo2o'
W związku z powyższym planowane jest zaangażowanie osoby /osob do realizacji niżej
opisanych zadań badawczych.

Il. Zamawiaiacv:

Dramiński S.A., ul. owocowa 1-7, 10-860 olsztyn
Tel.: +48 89 527 11 30 w.3
Fax: +48 89 527 84 44
NIP:739 385 57 06, REGON 28I4L8440
Strona i nternetowa : www.d raminski. pl
Poczta elektroniczna : biuro@d raminski.com ; a.wiktorowicz@d raminski.com

lll. Mieisce publikacii ogłoszenia

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, ul. owocowa 17, to-86o olsztyn
2' Strona internetowa Zamawiającego: www.draminski.pl

IV. Trvb udzielenia zamówienia

Zasada konkurencyjności określona w wytycznych kwalifikowania wydatków do programów
op e racyj nych o kres u p rogra m oW ania 2ol4-Ż02o :

http:/lwww.fu n d uszeeu ro ie.sov, pl/stronvla-fu nd usz kumen zne-w-
zakresie-k'wąlifikqwalnqsci-wve|atkow_w_r'amach-ęuropeiskięgo-fundu5zu_rcąYyoiu-

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 styczńia 2OO4 r' Prawo
Zamówień Publicznych z poźniejszymi zmianami

re.Sionalnego-eu rope isklego-fund uszu-spolecznego-oraz-fu nd uszu-spoinosci-na-lata-
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V. opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze - CPV:
73000000-2
Przedmiotem zapytania jest realizacja poniżej opisanych zadań badawczych wraz z
sporządzeniem raportów z przeprowadzonych badań. Zakres prac obejmuje realizację zadań
w 4 etapach prowadzonych prac badawczych:

ETAP I:

Zadanie nr 1. Analiza różnych materiałów pod kątem rozpraszania i tłumienia faI
u!tradźwiękowych w zakresie częstotliwościstosowanych w diagnostyce medycznej

W ramach zadania nalezy przeanalizować różne materiały pod katem jak najlepszego
rozpraszania i tłumienia fali ultradŹwiękowej. Analizę należy przeprowadzić dla materiałów o
powierzchni i strukturze umożliwiającej efektywne rozpraszanie i tłumienie fal
ultradźwiękowych w zakresie częstotliwości stosowanych w diagnostyce medycznej (zakres
około 1- 5 MHz)'

Szacunkowy czas realizacji: około 3 miesięce

Zadanie nr 2: okreśIenie sposobu wytłumienia ścianek komory pomiarowej tomografu
ultradźwiękowego

lmpulsy fal ultradźwiękowych generowanych w zbiorniku wodnym przez elementarne
przetworniki piezoceramiczne głowicy pierścieniowej tomografu ultradźwiękowego odbijają
się od ścianek zbiornika, co powoduje powstawanie rewerberacji. Takie rewerberacje
nakładają się na użyteczne sygnały odbiciowe uzyskiwane wyniku rozpraszania fali na
strukturach tkankowych kobiecej piersi powodując zakłócenia widoczne W

rekonstruowanych obrazach tomograficznych.

W ramach zadania nalezy opracować sposób efektywnego wytłumienia ścianek komory
pomiarowej tomografu ultradźwiękowego, w której przesuwana jest głowica pierścieniowa
w wodzie. Konieczna jest także realizacja tomograficznych ultradźwiękowych pomiarów
sygnałów odbiciowych rejestrowanych przez głowicę pierścieniową w komorze pomiarowej
wypełnionej wodą, bez wytłumienia i z wytłumieniem, co umożliwi doświadczalną
weryfi kację m i n i ma lizacji a m p litudy za kłóceń.

W celu wykonania zadania konieczne jest posiadanie doświadczenia związanego z

obrazowaniem ośrodków biologicznych i ich fantomów metodami tomografii
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ultradźwiękowej, a W szczególności doświadczenia związanego z akwizycją tomograficznych
ultradźwiękowych sygnałów odbiciowych w geometrii rozbieżnej z wykorzystaniem
wieloelementowej u ltradŹwiękowej głowicy pierścien iowej.

Szacunkowy czas realizacji: około 5 miesięcy

Zadanie nr 3: Analiza możliwości zastosowania różnych systemów uzdatniania wody pod
kątem możliwości ich wykorzystania w tomografie ultradźwiękowym

W ramach zadania nalezy dokonać szczegółowej analizy dotyczącej zastosowania różnych
systemów uzdatniania wody pod kątem możliwości ich wykorzystania w tomografie
u ltradźwiękowym. lstotą analizy jest:

- określenie i optymalizacja objętości wody destylowanej w czasie (tzw. wydatku)
uzyskiwanej za pomocą róznych systemów, umożliwiającej odpowiednio szybkie
wypełnienie Wymaganej objętości komory pomiarowej tomografu ultradźwiękowego,

- określenie i optymalizacja parametrów wody destylowanej potrzebnej do badań
tomograficznych i porównanie ich z parametrami systemów,

- określenie i optymalizacja kosztów róznych systemów uzdatniania wody wraz z

kosztami serwisowania,

- analiza możliwości wydajności systemów w odniesieniu do minimalnego czasu
badania pacjentek.

W rezultacie należy dokonać optymalnego wyboru systemu oraz opracować sposób
wykorzysta n ia go w tomografie u ltradźwiękowym.

Szacunkowy czas realizacji: około 5 miesięcy

ETAP I!:

Zadanie nr 1: Dostosowanie algorytmów parametryzacji sygnalów transmisyjnych w celu
zaimplementowania ich w układach FPGA tomografu ultradźwiękowego

Zrekonstruowanie tomograficznych obrazów transmisyjnych poszczególnych przekrojów
koronalnych tkanki piersi dla różnych modalności ultradźwiękowych Wymaga dostarczenia
projekcyjnych wartości określonych parametrów akustycznych z rejestrowanych sygnałów
ultradźwiękowych przetransmitowanych przez tkankę piersi, takich jak czas przejścia

impulsu, jego amplituda, częstotliwość. W celu umożliwienia realizacji pomiarów in vivo,
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konieczne jest cykliczne Wyznaczanie i rejestrowanie tych parametrów zamiast rejestrowania
sygnałów ultradźwiękowych w całości.

W ramach zadania nalezy dostosować algorytmy wyznaczania projekcyjnych Wartości
określonych parametrów akustycznych z rejestrowanych transmisyjnych sygnałów
ultradźwiękowych do możliwości układów FPGA zastosowanych W tomografie
ultradźwiękowym, w taki sposób, aby możliwa była ich optymalna implementacja.

Szacunkowy czas realizacji: około 4 miesięce

Zadan|e nr 2z opracowanie algorytmów automatycznej minimalizacji szumów i

zniekształceń ultradźwiękowych tomograficznych sinogramów pomiarowych otrzymanych
w wyniku parametryzacji sygnałów uzyskiwanych za pomocą tomografii ultradźwiękowej

Podstawą do rekonstrukcji obrazów przekrojów koronalnych tkanki piersi metodą
ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej są zestawy projekcyjnych wartości określonych
parametrów akustycznych wyznaczonych z rejestrowanych sygnałów ultradŹwiękowych
przetransmitowanych przez tkankę piersi (czas przejścia impulsu, jego amplituda,
częstotliwość). Zestawy takie uzyskiwane za pomocą głowicy pierścieniowej w geometrii
rozbieznej tworzą tzw. sinogramy, tj. tablice dwuwymiarowe, w których poszczególnym
wierszom odpowiadają wartości parametróW Wyznaczone z sygnałów rejestrowanych
kolejno przez poszczególne przetworniki odbiorcze głowicy pierścieniowej dla ustalonego
przetwornika nadawczego.

Kazde zakłócenie pojedynczej wartości pomiarowej (w wyniku zbyt małej amplitudy sygnału,
zjawiska dyfrakcji i załamania promieni fali ultradźwiękowej, wielodrogowości przejść
promieni wiązki fali) wywołuje charakterystyczne zakłócenie w sinogramie, które znacząco
zn iekształca rekonstruowa ny obraz tomograficzny p rzekroj u piersi.

W ramach zadania nalezy opracować algorytmy automatycznej minimalizacji szumów (w
postaci zakłóceń szerokopasmowych) oraz zniekształceń impulsowych w tomograficznych
sinogramach ultradźwiękowych wykazując skuteczność ich działania na zakłóceniach
symulowanych oraz rzeczywistych danych pomiarowych z rożnych tkanek piersi
rejestrowanych in vivo za pomocą tomografu ultradźwiękowego.

Szacunkowy czas realizacji: około 8 miesięcy
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Zadanle nr 3: Analiza parametrów akustycznych Wybranych materiałów pod kątem
imitowania tkanki miękkiej ijej zmian patologicznych

lstnieje wiele materiałów, które mogą być zastosowane do budowy fantomów imitujących
właściwości akustyczne tkanki miękkiej ijej zmian patologicznych w postaci torbieli i guzków.
W ramach zadania nalezy przeanalizować parametry akustyczne (prędkość propagacji oraz
współczynnik tłumienia fali ultradźwiękowej) wybranych materiałów najlepiej nadających się
do budowy fantomów tkanki miękkiej i jej zmian patologicznych, a w szczególności tkanki
piersi. Należy równiez określić zależność parametrów akustycznych wybranych materiałów
akustycznie imitujących tkankę od temperatury, zawartości wody, stężenia, domieszek, itp.,
w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie zadanych wartości prędkości i tłumienia
ultradźwięków dla struktury fantomu opracowanego z tych materiałów.

Szacunkowy czas realizacji: około 4 miesięce

Zadanie nr 4: opracowanie fantomów ośrodków biologicznych i obiektów testujących na
potrzeby badań i testów metodami tomografii ultradźwiękowej

W ramach zadania nalezy opracować specjalne (ze względu na kształt i strukturę) fantomy
ośrodków biologicznych i obiektów testujących pod kątem analizy rozdzielczości
przestrzennej i kontrastowej ultradŹwiękowych obrazów tomograficznych uzyskiwanych
metodą ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej i odbiciowej z wykorzystaniem głowicy
pierścieniowej (geometria rozbieżna).

Do wykonania zadania Wymagane jest doświadczenie w zakresie ultradŹwiękowego
obrazowania tomograficznego ośrodków biologicznych i ich fantomów oraz W zakresie
charakteryzowania ośrodków biologicznych, w szczególności metodami transmisyjnymi, za
pomocą różnych parametrów akustycznych' Struktura fantomów powinna zostać
zwymiarowana i opisana ilościowo za pomocą parametrów akustycznych.

Szacunkowy czas realizacji: około 8 miesięcy

Zadanie nr 5: opracowanie algorytmów rekonstrukcji obrazów z pomiarów uzyskiwanych
za pomocą u Itra dźwiękowej tomografii odbiciowej

Głowica pierścieniowa tomografu ultradŹwiękowego złożona z Lo24 przetworników
piezoceramicznych, oprócz rejestrowania sygnałów transmitowanych przez strukturę tkanki
piersi zanurzonej w wodzie, umożliwia również rejestrację sygnałów rozproszonych w tej
strukturze. Na podstawie takich sygnałów mozliwe jest rekonstruowanib tomograficznych
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obrazów odbiciowych tkanki piersi za pomocą specjalnych algorytmów bazujących
syntezie wiązek fali ultradźwiękowej.

W ramach zadania Wymagane jest opracowanie algorytmów rekonstrukcji obrazow z

wykorzystaniem sygnałów odbiciowych uzyskiwanych w geometrii rozbieżnej za pomocą
specjalnej głowicy pierścieniowej stosowanej W tomografie ultradźwiękowym, metodami
syntetycznej apertury w układzie dookólnym.

Do wykonania zadania Wymagane jest doświadczenie związane z budową i wykorzystaniem
ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej do obrazowania ośrodków biologicznych i ich
fantomów.

W ramach należy opracować algorytmy rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem sygnałów
odbiciowych uzyskiwanych w geometrii rozbieznej za pomocą głowicy pierścieniowej
stosowanej w tomografie u ltradźwiękowym.

Wymagane jest doświadczenie związane z budową i wykorzystaniem ultradźwiękowej
głowicy pierścieniowej do obrazowania ośrodków biologicznych i ich fantomów.

Szacunkowy czas realizacji: około 6 miesięcy

Zadanie nr 6: opracowanie metod korekcji Wyznaczania odległości i amplitud ech z
tomograficznych pomiarów odbiciowych za pomocą pomiarów transmisyjnych i

charakterystyk kierunkowości

Standardowo, do przeliczania czasu powrotu poszczególnych ech w sygnałach odbiciowych
rozproszonych na strukturze tkanki piersi zanurzonej w wodzie, wykorzystywana jest
ustalona wartość prędkości propagacji fali ultradźwiękowej, przyjmowana podobnie jak w
ultrasonografii jako wartość średniej prędkości propagacji fali ultradŹwiękowej w tkance
miękkiej. Nie uwzględnia się również żróżnicowanego tłumienia w badanej strukturze' Takie
podejście powoduje zniekształcanie przekrojów niejednorodności W ultradźwiękowych
tomograficznych obrazach odbiciowych. Standardowo W algorytmach ultradźwiękowej
tomografii odbiciowej nie uwzględnia się również charakterystyk kierunkowości
przetworników piezoelektrycznych, co równiez wywołuje zniekształcenia rekonstruowanych
obrazów.

W ramach zadania należy opracować i przetestować odpowiednie metody korekcji
rekonstrukcyjnych algorytmów tomografii odbiciowej polegające na wyznaczaniu
rzeczywistych odległości i amplitud ech z uzyskiwanych wcześniej ilościowych
ultradźwiękowych tomograficznych obrazów transmisyjnych rozkładu lokalnych wartości
prędkości i tłumienia ultradźwięków W badanej strukturze. Konieczne jest również
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uwzględnienie W algorytmach charakterystyk kierunkowości przetwornikóW
piezoelektrycznych głowicy pierścien iowej.

Do wykonania zadania Wymagane jest doświadczenie związane z budową i wykorzystaniem
ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej jak równiez metodami transmisyjnego i

projekcyjnego charakteryzowania ośrodków biologicznych za pomocą prędkości i tłumienia
ultradźwięków.

Szacunkowy czas realizacji: około 6 miesięcy

Zadanie nr 7: opracowanie eksperymentalnego systemu do rekonstrukcji obrazów metodą
ultradźwiękowej tomografii odbiclowej z implementacją różnych algorytmów i

możl iwością regulacji ich parametrów

W ramach zadania Wymagane jest opracowanie systemu umożliwiającego rekonstrukcję
obrazów metodą tomografii odbiciowej na podstawie opracowanych wcześniej i
udostępnionych algorytmów wykorzystujących sygnały rozproszone na strukturze tkanki
piersi zanurzonej w wodzie, w układzie dookólnym geometrii rozbieżnej.

lnterfejs użytkownika powinien umożliwiać wykorzystanie algorytmów wraz z sygnałami
odbiciowymi dla róznych apertur syntetycznych W układzie dookolnym głowicy
pierścieniowej. Możliwa musi być również regulacja określonych parametrów algorytmów
rekonstrukcyjnych. oprogramowanie powinno uwzględniać implementację opracowanych
wcześniej metod korekcji wyznaczania odległości i amplitud ech z tomograficznych
pomiarów odbiciowych za pomocą pomiarów transmisyjnych badanych struktur tkankowych
i charakterystyk kierunkowości przetworników piezoelektrycznych głowicy pierścieniowej'

Szacunkowy czas realizacji: około 9 miesięcy

Zadanie nr 8: Dostosowanie algorytmów parametryzacji sygnałów odbiciowych w celu
zaimplementowania ich w układach FPGA tomografu ultradźw!ękowego

Zrekonstruowanie obrazów poszczególnych przekrojów koronalnych tkanki piersi metodą
ultradźwiękowej tomografii odbiciowej wymaga dostarczania wartości próbek obwiedni z

rejestrowanych sygnałów ultradźwiękowych rozproszonych na tej tkance. W celu
umożliwienia realizacji pomiarów in vivo, konieczne jest cykliczne WyZnaczanie wielu
obwiedni z optymalną częstotliwością próbkowania zamiast rejestrowania sygnałów
ultradźwiękowych w całości.

W ramach zadania należy dostosować algorytmy Wyznaczania obwiedni z rejestrowanych
odbiciowych sygnałów ultradźwiękowych do możliwości układów FPGA zastosowanych w
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tomografie ultradźwiękowym, W taki sposób, aby możliwa była ich optymalna
implementacja.

W ramach zadania należy dostosować algorytmy Wyznaczania obwiedni z rejestrowanych
odbiciowych sygnałów ultradźwiękowych do możliwości układów FPGA zastosowanych w
tomografie ultradźwiękowym/ W taki sposób, aby możliwa była ich optymalna
implementacja.

Szacunkowy czas realizacji: około 4 miesiące

ETAP III:

Zadanie nr 1: Pomiary i analiza rozrzutu wartości pojemności eIektrycznej
piezoceramicznych przetworników elementarnych ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej

Elementarne płytki piezoceramiczne do budowy głowic pierścieniowych są selekcjonowane
ze względu na jak najmniejsze rozrzuty częstotliwości rezonansowej oraz wartości
kondunktancji. Płytki te wbudowane W pierścień głowicy i zalane warstwą obciązająca oraz
warstwami dopasowującymi zmieniają swoje parametry. W celu opracowania metody
kompensacji przetworników elementarnych głowicy pierścieniowej za pomocą elementów
indukcyjnych oraz optymalnego doboru układu nadawczego, konieczna jest znajomość
wartości i rozrzutu wartości pojemności elektrycznej tych przetworników'

W ramach zadania należy dokonać pomiarów rozrzutu wartości pojemności elektrycznej
wszystkich piezoceramicznych przetworników elementarnych ultradźwiękowej głowicy
pierścieniowej oraz dokonać analizy ich rozrzutu w celu określenia pojemności optymalnej.

Szacunkowy czas realizacji: około 3 miesiące

Zadanie nr 2: opracowanie metody kompensacji przetworników elementarnych głowicy
pierścieniowej za pomocą el ementów i nd u kcyj nych

W celu optymalnej pracy ultradźwiękowych przetworników elementarnych tomograficznej
głowicy pierścieniowej z układami nadajników, należy opracować metodę ich dopasowania
elektrycznego do układów zasilających, bez ingerencji w zwartą konstrukcję mechaniczną
głowicy wraz z kablem. Ma to na celu zoptymalizowanie warunków czułości przetworników
W stosunku do jego szumów. Kompensacja taka może poszerzyć również pasmo
przetworników.
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W ramach zadania należy opracować metody kompensacji przetworników elementarnych
głowicy pierścieniowej za pomocą elementów indukcyjnych. Do wykonania zadania
Wyma8ane jest doświadczenie związane z:

_ b u dową i wykorzysta n iem u ltradźwiękowej głowicy pierścien iowej,

- pom ia rem zespolonych cha ra kterystyk p rzetworn i ków p iezoelektrycznych,

- Wyzn acza n iem elektrycznych schematów zastępczych p rzetworn i ków
u ltradźwiękowych oraz ich pa ra m etrów elektro-mech a nicznych.

Szacunkowy czas realizacji: około 4 miesiące

Zadanie nr 3: opracowanie topologii obwodów PcB umożtiwiających połączenie
przetworników piezoceramicznych głowicy pierścieniowej z układami elektronicznymi
tomografu uItradźwiękowego związane z wprowadzeniem cewki kompensującej

W ramach zadania należy opracować modyfikację topologii istniejących obecnie płytek PcB
umożliwiającą połączenie przetworników piezoceramicznych głowicy pierścieniowej z
układami elektronicznymi tomografu ultradźwiękowego w taki sposób, aby możliwe było
montowanie cewek kompensujących.

lndukcyjność i układ cewki (szeregowy lub równoległy w stosunku do przetwornika
piezoceramicznego) powinny zostać odpowiednio dobrane na podstawie opracowanej
wcześn iej metody kom pensacj i przetworn i ków elementa rnych głowicy pierścien iowej.

Szacunkowy czas realizacji: około 4 miesiące

Zadanie nr 4: opracowanie metody obliczeń Warstw dopasowujących przetworniki
elementarne głowicy pierścieniowej do pracy w wodzie

Najskuteczniejszym sposobem popraWy parametrów przetworników piezoceramicznych
pierścieniowej głowicy tomograficznejjest odpowiedni dobór kilku ćwierćfalowych przednich
warstw dopasowujących pod kątem poszerzenia pasma przenoszenia przetworników z

minimalnym spadkiem amplitudy funkcji przenoszenia. Poszerzenie pasma prowadzi do
skrócenia czasu trwania impulsu i poprawy rozdzielczości przestrzennej obrazowania'

W ramach zadania należy opracować metody obliczeń warstw dopasowujących przetworniki
elementarne głowicy pierścieniowej do pracy w wodzie i do pomiarów tkanki piersi na

częstotliwości 2 MHz. Zadanie obejmuje opracowanie metod obliczeń impedancji
akustycznej i grubości jednej, dwóch oraz trzech warstw dopasowujących ze względu na
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uzyskanie maksymalnej wartości współczynnika przenikania fali ultradźwiękowej dla 3

różnych kryteriów: maksymalnej szerokości pasma funkcji przenoszenia, maksymalnie
płaskiej funkcji przenoszenia z optymalnym kształtem impulsu, maksymalnej amplitudy
impulsu.

Do wykonania zadania Wymagane jest doświadczenie związane z budową i wykorzystaniem
ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej jak również doświadczenie związane z metodami
obliczeń Warstw dopasowujących przetworniki piezoelektryczne do pracy w określonych
środowiskach.

Szacunkowy czas realizacji: około B miesięcy

Zadanie nr 5: opracowanie sposobu optymalnego doboru materiałów pełniących ro!ę
warstw dopasowujących przetwornik! elementarne głowicy pierścieniowej na podstawie
obliczonych konfiguracji impedancji akustycznych

W ramach zadania należy opracować sposób optymalnego doboru warstw dopasowujących
przetworniki elementarne głowicy pierścieniowej do pracy W wodzie na podstawie
przeprowadzonych wcześniej obliczeń ich grubości i wartości impedancji akustycznych.
opracowanie nalezy wykonać biorąc pod uwagę dostępność materiałów, ich cenę oraz
możliwość i sposób pokrycia powierzch n i przetworn i ka piezocera m icznego.

Szacunkowy czas realizacji: około 4 miesiące

ETAP IV:

Zadanie nr 1: Modyfikowanie algorytmów parametryzacji rejestrowanych sygnałów w celu
optymaIizacji ich działania w prototypie tomografu ultradźwiękowego

W ramach zadania należy odpowiednio zmodyfikować opracowane wcześniej algorytmy
Wyznaczania projekcyjnych wartości określonych parametrów akustycznych z rejestrowanych
transmisyjnych sygnałów ultradźwiękowych oraz algorytmy wyznaczania obwiedni z

rejestrowanych odbiciowych sygnałów ultradŹwiękowych W celu umożliwienia ich
implementacji W układach FPGA zastosowanych W końcowym prototypie tomografu
ultradźwiękowego, przeznaczonym do wdrożenia.

Sposoby modyfikacji algorytmów za|ezeć będą od potrzeb i wniosków określonych na

podstawie przeprowadzonych wcześniej tomograficznych pomiarów ośrodków biologicznych
i ich fantomów oraz serii tomograficznych badań piersi in vivo wraz z analizą uzyskanych
obrazów.
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Szacunkowy czas rea|izacji: około 8 miesięcy

Zadanie nr 2: Modyfikowanie algorytmóW rekonstrukcyjnych W celu optymalizacji ich
działania W prototypie tomografu uItradźwiękowego

W ramach zadania nalezy odpowiednio zmodyfikować opracowane wcześniej algorytmy
rekonstrukcji tomograficznych ultradźwiękowych obrazów transmisyjnych i odbiciowych w
celu umożliwienia ich implementacji W kompleksowym oprogramowaniu końcowego
p rototyp u tomografu u ltradźwiękowego przeznaczon ego do wd rożen ia.

Sposoby modyfikacji algorytmów zależeć będą od potrzeb i wniosków określonych na
podstawie przeprowadzonych wcześniej tomograficznych pomiarów ośrodków biologicznych
i ich fantomów oraz serii tomograficznych badań piersi in vivo wraz z analizą uzyskanych
obrazów.

Do wykonania zadania Wymagane jest doświadczenie w zakresie algorytmów rekonstrukcji
obrazów ośrodków biologicznych i ich fantomów metodą tomografii ultradźwiękowej.

Szacunkowy czas realizacji: około 8 miesięcy

Realizacja zadan badawczych musi się zakończyć najpóźniej do 30 listopada Żo!8 r.
Szczegółowy harmonogram prac badawczych będzie przedstawiony po podpisaniu umowy o
dofinansowanie.

Vl. Warunki udzlału w postepowaniu

o zamówienie moze ubiegać się osoba/(y) fizyczna, nie prowadząca/(e) działalności
gospodarczej, która/(e) będzie(ą) zatrudniona/(e) na umoWę o dzieło.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiazanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym (przedsiębiorstwem Dramiński S.A.). Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upowaznionymi do zaciągania zobowiązań W imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi W imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające W szczególności
na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 %oudzialow lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) 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

ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie
spełnia" W oparciu o informacje zawarte W oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdziale Vll niniejszego zapytania.

Zamowiajqcy nie wyklucza zawarcia umowy z osobami nie spełniajqcymi powyższych
warunków, o ile przedstawiona oferta będzie najkorzystniejsza ekonomicznie pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody lnstytutcji Pośredniczqcej_ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
no zawarcie tokiej umowy.

o zamówienie mogą ubiegać się osoby posiadające niezbędną wiedzę i doswiadczenie
a także potencjałem ekonomicznymi i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia. Na potwierdzenie posiadania doświadczenia należy wymienić wykonane co
najmniej dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia.

t. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści
oferty.

VIll. Krvteria ocenv ofertv

1. ocena ofert zostanie dokonanan na podstawie następujących kryteriów:

Lp. opls kryteriów Znaczenie

T Cena 70

2 Termin płatności 30

2. Przy ocenie ofert, wartość Wagowa Wyrazona w procentach, będzie wyrażona w
punktach (7%= l pkt).

3. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego Wzoru:

W=Wpc+Wpt

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
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Gdzie:

W - ocena końcowa oferty - to suma punktóW uzyskanych za Wszystkie kryteria

Wpc - ilość punktów uzyskanych W kryterium ,,cena"

Wt _ ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,Termin płatności"

4. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, maksymalną ilść punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana
na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego Wzoru:

cena oferty najniższej
Wpc= --------x70

cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 70 pkt.

5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o wagę kryterium ,,Termin
płatności" wynosi 30. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najdłuzszy termin płatności wg poniższego Wzoru:

1-) 7-dniowy termin płatności = 0 pkt.

2) 14-dniowy termin płatności = ]-0 pkt'

3) 21-dniowy termin płatności = 20 pkt.

4) 30-dniowy termin płatności = 30 punktów

6. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej
kryterium, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała
największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych.

7. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne
obciążające Wykonawcę.

8. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykon a n iem zamówien ia oraz wa ru n ka m i stawianym i przez Za mawiającego.

9. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
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Ix. WYMAGANtA WoBEc oFERENTÓW

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umozliwienia
Zamawiającemu oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz innym upoważnionym
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym
doku mentów finansowych'

X. osoba upoważniona do porozumiewania sie z Wvkonawcami:

osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontakowania się z Wykonawcami jest
Andrzej Wiktorowicz, tel. + 48 60L 650 113; +48 89 5Ż7 IL 30 w.3; fax: +48 89 5Ż7 84 44,
e-mail: a.wiktorowicz@draminski.com oraz Daniel Konstantynowicz, tel. +48 693 393 I94; + 48
89 5z48o2Ż' e- m a i l : d a n i e l. ko n sta ntyn owicz @ d ra m i n ski. co m

Xl. oferte cenowa należv złożvć do 19 października 2015 r. do sodzinv 12:00 w
nastepuiacei formie:

ofertę cenową należy złoŻyć na załączonym formularzuwrazz parafowanym Wzorem umowy
warunkowej do siedziby Zamawiającego, adres:
Dramiński S.A., ul. owocowa 17, 10-860 olsztyn w formie papierowej lub w formie
elektronicznej na adres: a.wiktorowicz@draminski.com lub biuro@draminski.com lub
da n i el. konsta ntynowicz @ d ra m i nski.com
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być
zaadresowana:

Dram!ński S.A. ul. owocowa L7, Lo-86o olsztyn

Dotyczy: oferta na realizację prac badawych projektu pt.,,opracowanie prototypu
mult!modalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi"

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (art.
w formie skanu)

Termin otwarcia i oceny ofert: 19 października 2015 r. godzina 14:00 w siedzibie firmy
DramińskiS.A.

XlI. Uwagi końcowe:

Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy warunkowej (umowa o dzieło).
Planowany termin zawarcia umowy warunkowej- do 30 listoprida 2015 r.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź uniewaznienia zapytania
ofertowego bez podania przYczYnY W przypadku zaistnienia okoliczności

L.

2.
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nieznanych Zamawiającemu W dniu sporządzania niniejszego zapytania
Ofertowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacii
wycofania się z realizaĄi projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności
nieznanych Zamawiającemu W dniu sporządzania niniejszego zapytania
Ofertowego.

4. oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym
elektronicznej)

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania W toku oceny ofert
wia rygod ności p rzedstawionych p rzez oferentów doku mentów, wykazów, d a nych
i informacji.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, ktorzy złożą ofertę niezgodną
z prawdą (poświadczą n ieprawdziwe i nformacje).

7' Ze względu na załozenia budżetowe iograniczenia finansowe, w przypadku, gdy
kwoty przedstawione W odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

8. ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po
zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną
powyżej.

9. oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie Xl nie
zostaną rozpatrzone.

10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 91 k.c.
L1'' oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,

nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego.

t2' ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej
ofercie' ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność
oferty z wymaganiami.

L3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze
zadania, przv czYm zadania są niepodzielne.

1'4' Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
L6. Zamawiający może zwrocic się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub

dokumentóW Wymaganych od Wykonawcy.
L7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w

wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie.
18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w
poniższym zakresie:

a) zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi
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nieznanych Zamawiającemu W dniu sporządzania niniejszego zapytania

Ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy W sytuacji

wycofania się z realizacfi projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności
nieznanych Zamawiającemu W dniu sporządzania niniejszego zapytania

Ofertowego.
4. oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

warunkiem , że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym

elektronicznej)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania W toku oceny ofert

wia rygod ności przedstawionych przez oferentów doku m entów, wykazów, da nych

i informacji.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną

z p rawdą (poświadczą n iep rawdziwe i nformacje).
7. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy

kwoty przedstawione W odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od

zaplanowanych w budżecie ww' projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo

negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
B. ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po

zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną
powyżej.

9. oferty złoŻone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie Xl nie

zostaną rozpatrzone.
L0. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 91 k.c.

1"L. oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,

nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego.

tŻ. ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie

na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej

ofercie. ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność

oferty z wymaganiami.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze

zadania, przY czYm zadania są niepodzielne.
L4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
L6. Zamawiający moze zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub

dokumentóW Wymaganych od Wykonawcy'
17 ' Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w

wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie.

18' Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w
poniższym zakresie:

a) zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi
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b) zmiana wynagrodzenia wykonawcy wynikająca ze zmian prawno-podatkowych
(zmiana stawek VAT, ubezpieczeń, itp.)

c) inne niemożliwe do przewidzenia na tym etapie okoliczności/warunki

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród

najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy W przedmiocie realizacji

przedmiotu niniejszego zamówienia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,

Załączniki:

1'. Załącznik nr ].: Formularz ofertowy

2. Łałączniknr 2'.Wzor umowy warunkowej
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Za|ącznik nr !

FORMULARZ OFERTOWY

(nazwa i adres Wykonawcy)

odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 08 października 2015 r. dotyczące

planowanego do realizacji projektu projektu pt. ,,Opracowanie prototypu multimodalnego

tomografu ultradŹwiękowego do diagnostyki piersi", na którego realizację Draminski s.A.

ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru do Działania 1'1

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania L.L'1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe

realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

l osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu

operacyjnego lnteligentny Rozwój 2ot4 _ 2o2o poniżej przedstawiamy ofertę na realizację

poniższych usług badawczych wrazz przygotowaniem raportów z przeprowadzonych badań:

L.p. Przedmiot zamóWieRia
Cena

brutto
w PLN

w tym
Podatek

VAT w PLN
Uwagi

ETAP

L.

Zadanie nr ]-. Analiza różnych materiałów pod

kątem rozpraszania i tłumienia fal

ultradźwiękowych W zakresie częstotliwości
stosowanych w diagnostyce medycznej

2.

Zadanie nr 2: określenie sposobu wytłumienia
ścianek komory pomiarowej tomografu
u ltradźwiękowego

3.

Zadanie nr 3: Analiza możliwości zastosowania
różnych systemów uzdatniania wody pod kątem
możliwości ich wykorzystania W tomografie
ultradŹwiękoWym
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ETAP II:

t.

Zadanie nr L: Dostosowanie algorytmów
parametryzacji sygnałów transmisyjnych w celu
zaimplementowania ich W układach FPGA

tomografu u ltradźwiękowego

2.

Zadanie nr 2: opracowanie algorytmów
automatycznej minimalizacji szumów i

zniekształceń ultradŹwiękowych
tomograficznych sinogramów pomiarowych

otrzymanych w wyniku parametryzacji sygnałów

uzyskiwanych za pomocą tomografii
ultradźwiękowej

3.

Zadanie nr 3: Analiza parametrów akustycznych
wybranych materiałóW pod kątem imitowania
tkanki miękkiej ijej zmian patologicznych

4.

Zadanie nr 4: opracowanie fantomów ośrodków
biologicznych i obiektów testujących na

potrzeby badań i testów metodami tomografii
ultradźwiękowej

5.

Zadanie nr 5: opracowanie algorytmów
rekonstrukcji obrazów z pomiarów
uzyskiwanych za pomocą ultradźwiękowej
tomografiiodbiciowej

6.

Zadanie nr 6: Opracowanie metod korekcji

wyznaczania odległości i amplitud ech z

tomograficznych pomiarów odbiciowych za

pomocą pomiarów transńisyjnych i

cha ra kterystyk kieru n kowości

7.

Zadanie nr 7: Opracowanie eksperymentalnego
systemu do rekonstrukcji obrazów metodą
ultradźwiękowej tomografii odbiciowej z

implementacją różnych algorytmów i

możliwością regulacji ich parametrów

8.

Zadanie nr 8: Dostosowanie algorytmów
parametryzacji sygnałów odbiciowych w celu

zaimplementowania ich W układach FPGA

tomografu u ltradźwiękowego
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ETAP III

1,.

Zadanie nr 'J.: Pomiary i analiza rozrzutu

Wartości pojemności elektrycznej
piezoceramicznych przetworników

elementarnych ultradźwiękowej głowicy
pierścieniowej

Ż.

Zadanie nr 2: Opracowanie metody kompensacji
przetworników elementarnych głowicy
pierścieniowej za pomocą elementów
indukcyjnych

3.

Zadanie nr 3: opracowanie topologii obwodów
PCB umożliwiających połączenie przetworników
piezoceramicznych głowicy pierścieniowej z
układami elektronicznymi tomografu
ultradŹwiękowego związane z wprowadzeniem
cewki kompensującej

4.

Zadanie nr 4: opracowanie metody obliczeń
Warstw dopasowujących przetworniki

elementarne głowicy pierścieniowej do pracy w
wodzie

5.

Zadanie nr 5: Opracowanie sposobu

optymalnego doboru materiałów pełniących

rolę Warstw dopasowujących przetworniki

elementarne głowicy pierścieniowej na

podstawie obliczonych konfiguracji impedancji
a kustycznych

ETAP IV:

L.

Zadanie nr ]-: Modyfikowanie algorytmów
parametryzacji rejestrowanych sygnałów w celu
optymalizacji ich działania W prototypie

tomografu u ltradźwiękowego

2.

Zadanie nr 2: Modyfikowanie algorytmów
rekonstrukcyjnych w celu optymalizacji ich

działania W prototypie tomografu
u ltradźwiękowego

RAZEM:
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oferent uważa się za związanego ofertą przez 150 dni od terminu jej składania oraz deklaruję
możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego

oświadczam, ze dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przed miotu zamóWienia.

Ponizej przedstawiam wykaz usług podobnych do przedmiotu zamówienia:

oświadczam, ze spełniam warunki udziału W postępowaniu określone w pkt. Vl Zapytania

Ofertowego.

oświadczam, iż akceptuję treść dołączonej do Zapytania ofertowego umowy warunkowej.

Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy:

lnne informacje Wykonawcy:

Podpis Wykonawcy

Lp. Opis wykonanych prac badawczych
Termin realizacji

usług badawczych

1.

2

3.
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Załącznik nr 2

WARUNKoWA UMoWA o DzlEŁo WYKoNANIA PRAC BADAWczYcH
na rzecz realizacji Projektu pt.,,Opracowanie prototypu multimodalnego

tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi"
W ramach Programu operacyjnego lnteligentny Rozwówj 2ol4-2o2o

Poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwoiowe realizowane
przez przedsiębiorstwa"

zawarta w dniu '....'., pomiędzy:

Dramiński S.A. z siedzibą w z siedzibą w olsztynie , przY ul. owocow ej L7, L0-860 olsztyn, KRS

nr o00o4Ż9tLŻ, NlP: 7393855706, REGoN: 28L4L844o reprezentowaną przez'.

zwanym dalej,,Wykonawcą"

wspólnie zwanymi,,Stronami".

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady
konkurencyjności, określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata ŻoL4-zoŻo", została zawarta umowa
następującej treści:

9r

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań badawczych

'.'.or az sporządzen ia ra portu z przep rowa dzonego
badania, zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1
zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym za|ącznik nr 1,,będący integralną
częścią umowy.
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1. Warunkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie decyzji o
współfinansowanieu projektu pt.,,opracowanie prototypu multimodalnego tomografu
ultradŹwiękowego do diagnostyki piersi" przez Unię Europejską W ramach l osi
priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu
operacyjnego lnteligentny RozwóJ 2ot4 _ 2020 Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i

prace rozwojowe rea l izowa ne przez przedsiębiorstwa".

$g

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, dysponuje potencjałem technicznym oraz kadrą, która posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu umowy.

sł
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są w posiadaniu
Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania prac (bazy danych, dokumenty,
zestawienia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania badania) w terminie 5 dni
roboczych od dnia skierowania przez Wykonawcę prośby o udostępnię danych.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji, materiałów
uzyskanych w trakcie wykonywania prac określonych w 5 L.

Ss

Przedmiot umowy zostanie wykonany do 30 listopada Żo1B r. Wykonanie przedmiotu
umowy będzie polegało na przeprowadzeniu zadań badawczych określonych szczegółowo w
załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do umowy. Zamawiający przedstawi
propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

9s

1'. odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od
dnia złozenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających
zakończenie przeprowadzonych zadań badawczych. Zamawiający przewiduje odbiór
kazdego z zadan osobno. odbiór zadania bez zastrzezeń upoważania Wykonawcę do
wystawienia rachunku.

Ż. Z odbioru prac Zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym W ust' ]-.

3. Protokół odbioru będzie określał:
a) datę i miejsce odbioru przedmiotu Umowy,
b) ocenę prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z zakresem prac ujętych

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,



c) oświadczenie o braku zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy/ o którym mowa W 5 1,

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad W trybie określonym W 5 8'
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżen'

5z

Jeżeli przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może żądac od Wykonawcy ich usunięcia
w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad w
terminie Zamawiający może zastosować kary umowne, określone w 5]"0 ust.1 pkt. 3) .

Jeżeli wady są istotne, a Wykonawca nie może ich usunąć lub z okoliczności wynika, że
nie zdoła tego zrobić w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub
żądac obniżenia wynagrodzenia, określonego W 5 9 ust.]- w stosunku, w jakim wartość
przedmiotu Umowy wolna od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem
istniejących wad.
Jezeli wady nie są istotne, Zamawiający może Żądać obnizenia wynagrodzenia,
określonego W 5 9 ust.1 w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od wad
pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
W wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad W Wyznaczonym terminie, a wady nie są
istotne, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

L

2.

3.

4.

Fundusze
Europejskie
lnteligentny Rozwój

Za wykonanie przedmiotu umowy
wysokości

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

5s

Zamawiający wypłaci Wykonawcy Wynagrodzenie W
(słownie: . ...........)

L

Ż.

3.

4.

5.

6.

Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
ba n kowego Za mawiającego.

Wynagrodzenie określone w ust.1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie za każde z zadan badawczych będzie ptatne przelewem na konto
Wykonawcy: .............w terminie
..'.. dni kalendarzowych od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

Dane do wystawienia rachunku: Dramiński S.A. ul. owocowa !7, Lo-86o olsztyn, NlP: 739
385 57 06

Warunkiem przyjęcia rachunku do zapłaty będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Sg
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1' Wykonawca zobowiązany jest zaplacic na rzecz Zamawiającego karę umowną W
wysokości:

1) 20% wynagrodzenia brutto określonego W $ 9 ust. L, jeżeli Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;

Ż) Żo% wynagrodzenia określonego W s 9 ust. 1 w przypadku odstąpienia od
Umowy przezZamawiającego z winy Wykonawcy;

3) t%owynagrodzenia brutto określonego W s 9 ust. ]. za:

a) każdy dzien opoźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w 9 1,

b) za opoźnienie w usuwaniu wad przedmiotu umowy, w stosunku do terminu
określonegow58ust. 1;

4) 20 % wynagrodzenia brutto określonego W s 9 ust. 1 w innych, niż określone W
pkt. 1) i 2\ przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy.

Ż. Stronom słuzy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

S10

1'. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło spełniające przesłanki utworu określone
w ust. 1 Ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
Ust. nr 24po2.83).

Ż' Wykonawca zobowiązuje się, ze realizacja dzieła będzie nosić następujące cechy:
1'. działalności indywidualnej i twórczej;
Ż' odpowiedniego procesu intelektualnego W celu osiągnięcia rezultatu

dydaktycznego.
3. Wykonawca zobowiązuje się osobiście wykonać dzieło, osiągając ustalony z

Zamawiającym cel i rezultat.
4. Wykonawca użyje do wykonania dzieła własnych materiałów informacyjnych,

dyd a ktycznych, szkolen iowych, bad awczych itp.
5. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo

autorskie (osobiste i majątkowe) oraz zapewnia, iz dzieło stanowiące przedmiot
umowy nie jest obciążone zadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe
prawa autorskie, do dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, o których mowa w ust.2
obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a zwłaszcza;

a) utrwalanie, kopiowanie oraz wprowadzanie do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych,

b) wystawianie lub publiczną prezentację, W tym podczas seminariów
i konferencji,
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wykorzystanie w materiałach Wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio - wizualnych i komputerowych,
prawo do korzystania W całości lub części oraz je8o łączenia
z innymi dziełami, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek,
czcionki oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym, nie
na ruszających ich integralności,
publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną
organizację radiową bądŹ telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego
dostępu, lnternet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacji.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa W 5 4 ust.L Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku, edy Zamawiający powierzy Wykonawcy do wykonania dzieła
jakiekolwiek własne materiały, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do
nieudostępnienia tych materiałów osobom trzecim bezzgody Zamawiającego. Prawo
autorskie do utworu, który stanowią te materiały przysługują Zamawiającemu.

S11

Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy (w szczególności raporty z

przeprowadzonych zadań badawczych) powinny być oznakowane, zgodnie z wymogami
Zamawiającego.

s12

L' Wykonawca nie moze powierzyć wykonania zadania innym podmiotom bez pisemnej
zgody Zamawiającego.

Ż' W przypadku naruszenia ust. L, Zamawiający moze wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w 5 10 ust. 3" pkt
2.

513

L. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiocie prac upoważnia się:

ze stronv Zamawiaiacego: .................

ze stronv Wvkonawcv:

Zmiana osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy następuje
w formie pisemnej i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

c)

d)

e)

8.

9.

2.



Fundusze
Europejskie
lnteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

5rł
Wykonawca zobowiązuje się do stałej Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
realizacji badania, informowania o stanie prac _ minimum razw tygodniu oraz niezwłocznie
przy pojawiających się wszelkich trudnościach, problemach w realizacji badania' Ponadto
minimum raz w miesiącu Wykonawca przeprowadzi konsultacje z zespołem pracownikow
Za mawiającego W siedzibie Zamawiającego.

5rs

1'. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.

Ż. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony
zobowiązują się rozstrzygac w drodze mediacji, a W przypadku braku możliwości
osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

4. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający Wykonawca


