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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 78401-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Parczew 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana lampy wraz z układem chłodzenia do 

posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego SOMATON Emotion 16 (2007), 

nr seryjny 78479, producent SIEMENS wraz z uruchomieniem oraz wykonaniem... 

Termin składania ofert: 2016-06-17  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Parczew: Dostawa i wymiana lampy wraz z układem chłodzenia do tomografu 
komputerowego SOMATON Emotion 16 wraz z uruchomieniem oraz wykonaniem testów 

jakościowych. SPZOZ.V.ZP-3520/11/2016 
Numer ogłoszenia: 114297 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 78401 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 
21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wymiana lampy wraz z 
układem chłodzenia do tomografu komputerowego SOMATON Emotion 16 wraz z 
uruchomieniem oraz wykonaniem testów jakościowych. SPZOZ.V.ZP-3520/11/2016. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 
lampy wraz z układem chłodzenia do posiadanego przez Zamawiającego tomografu 
komputerowego SOMATON Emotion 16 (2007), nr seryjny 78479, producent SIEMENS wraz z 
uruchomieniem oraz wykonaniem testów jakościowych oraz wymiana prawego przedniego 
panelu gantry tomografu. Przedmiot zamówienie obejmuje: - dostawę lampy typu DURA 422-
MV, lub równoważnej, zgodnej z parametrami wskazanymi dla lampy w załączniku nr 4 
Parametry techniczne, kompatybilnej z tomografem Zamawiającego - szt. 1, - dostawę układu 
chłodzenia do w/w lampy - szt. 1, - demontaż uszkodzonych elementów, - montaż i 
uruchomienie lampy oraz układu chłodzenia do tomografu komputerowego, - wyskalowanie 
generatora, - ustawienie automatyki zaczernień, - wykonanie pomiarów parametrów jakości 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1015, z późń. zm.), - dostawę i wymianę 
uszkodzonego prawego przedniego panelu gantry tomografu. 2. Zaoferowane urządzenia 
muszą spełniać parametry techniczne określone w Zestawieniach parametrów technicznych 
stanowiących (załącznik nr 4 do siwz) i warunkach gwarancji (załącznik nr 6 do siwz). 3. 
Wymagany okres gwarancji dla lampy: minimum 12 miesięcy lub do 100 000 scanosekund, w 
zależności co nastąpi wcześniej, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a jeżeli w 
protokole tym zostały stwierdzone wady, od daty ich usunięcia. 4. Wymagany okres gwarancji 
dla systemu chłodzenia lampy i panelu gantry: 6 miesięcy, od daty podpisania protokołu 
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zdawczo-odbiorczego, a jeżeli w protokole tym zostały stwierdzone wady, od daty ich usunięcia. 
5. Wymagany okres rękojmi za wady urządzeń - 12 miesiące od daty podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego, a jeżeli w protokole tym zostały stwierdzone wady, od daty ich usunięcia. 
6. Wykonawca oświadcza, że lampa objęta niniejszą umową jest fabrycznie nowa, nieużywana, 
z pełną gwarancją producenta, kompatybilna z posiadanym urządzeniem (tomograf 
komputerowy SOMATON Emotion 16), wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015r., wolna od 
wad, kompletna, gotowa do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
Wykonawca oświadcza, że system chłodzenia lampy oraz prawy przedni panel gantry 
tomografu objęte niniejszą umową są, nieużywane, z pełną gwarancją producenta, 
kompatybilne z posiadanym urządzeniem (tomograf komputerowy SOMATON Emotion 16), 
wolne od wad, kompletne, gotowe do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
7. Zamawiający nie posiada kodów dostępu oprogramowania tomografu komputerowego. 8. 
Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) licząc od daty zawarcia umowy. 9. Zamawiający zobowiązuje się 
do zwrotu starych, uszkodzonych części (lampa, układ chłodzenia, panel gantry) o czytelnym 
numerze seryjnym, w dniu zainstalowania nowej lampy, układu chłodzenia i panelu gantry. 10. 
Termin zapłaty za zrealizowane dostawy przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia złożenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.50.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. 
mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343518,52 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 370561,31  
 Oferta z najniższą ceną: 370561,31 / Oferta z najwyższą ceną: 370561,31  
 Waluta: PLN . 

 
 
Podpisał: 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 

   mgr Janusz Hordejuk 
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