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DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE ZESTAWU RTG Z PŁATNOŚCIĄ RATALNĄ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 72964 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 44420-2012 z dnia 2012-02-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa fabrycznie nowego aparatu RTG z ucyfrowieniem poprzez podłączenie i 
skonfigurowanie aparatu RTG (ścianka i statyw) do współpracy z detektorem cyfrowym DRX - 1 firmy HEALTH 
CARESTREAM (bez utraty...
Termin składania ofert: 2012-02-24 

 Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa fabrycznie nowego aparatu RTG z 
ucyfrowieniem poprzez podłączenie i skonfigurowanie aparatu RTG (ścianka i statyw) do współpracy z detektorem 
cyfrowym DRX - 1 firmy HEALTH CARESTREAM (bez utraty okresu gwarancyjnego na detektor, konsolę technika 
i aparat RTG ). Aparat winien być wyprodukowany w 2012roku oraz spełniać minimalne wymagania i parametry 
techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Parametry aparatu wraz wyposażeniem mogą być korzystniejsze, 
nie mogą być jednak gorsze niż określone SIWZ. b) montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonego aparatu RTG 
obejmuje wszystkie czynności, w tym wykonanie odpowiednich przeróbek i innych prac wraz z ewentualną adaptacją 
w zależności od potrzeb oferowanego urządzenia w zakresie niezbędnym do uruchomienia dostarczonego aparatu i 
jego współpracy z detektorem cyfrowym.(Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi) zgodnie z 
wymaganiami, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia RTG 
(Dz.U. z 2006r nr 180 poz 1325 i nr 213, poz. 1568 ze zmianami). c) dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów 
koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz treścią SIWZ 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu. d) demontaż i utylizacja na koszt Wykonawcy obecnie 
użytkowanego przez Zmawiającego aparatu RTG i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego w/w 
czynność...

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony        Data udzielenia zamówienia: 07.03.2012.

Liczba otrzymanych ofert: 2.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• ANCHOR Spółka z o o, ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700000,00 PLN.

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• Cena wybranej oferty: 692431,98

• Oferta z najniższą ceną: 692431,98 / Oferta z najwyższą ceną: 887000,00

• Waluta: PLN.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875 
Wysokość kapitału zakładowego: 4.179.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2008 nr: 106607-2011-AQ-POL-FINAS 
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=44420&rok=2012-02-14

