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Dotyczy: informacja z otwarcia ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu  ul.  Aleje  Jana  Pawła  II  10,   zgodnie  z  art.  86  ust.  5  przedstawia
informacje z  otwarcia  ofert  złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na
modernizację Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii: 

1. Otwarcie ofert

1. Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  dniu  16  stycznia  2018   r.,  godz.  12:00   
w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim  im. Papieża Jana Pawła II adres: Al. Jana
Pawła II 10, 22 – 400 Zamość – pok. 210  

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie: zamówienia modernizacji Pracowni tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii,
w  wysokości  994.000,00  zł,  w  tym  w  przypadku  dopuszczenia  możliwości  składania  ofert
częściowych, kwotę na sfinansowanie:

Zadania 1 – 670.000,00 zł.
Zadania 2 - 288.000,00 zł.
Zadania 3 – 36.000,00 zł.

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X     wpłynęły oferty – 1 (jedna) oferta;

2. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę)  albo imię  i  nazwisko wykonawcy,  znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania  aukcji  elektronicznej  –  jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Zadanie 1 – dostawa i  instalacja  lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji  GE
Medical Systems

1.  GE  Medical  Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Wołoska  9,  02  –  583
Warszawa – cena – 677.376,00 zł.,  okres gwarancji  – 33 miesiące, termin realizacji  dostawy i instalacji
fabrycznie nowej lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI – 1 (jeden) dzień roboczy licząc od
dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia na dostawę przedmiotowej lampy rtg;

Zadanie 2 – modernizacja konsoli  operatorskich tomografu LightSpeed 64 VCT 64 do najnowszej wersji
FREEDOM polegająca na wymianie sprzętu i oprogramowania, oraz modernizacja posiadanych trzech stacji
opisowych Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 do stacji AW 4.7 wraz z najnowszymi wersjami
aplikacji aktualnie użytkowanych na stacjach AW 4.4
 
1.GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 9, 02 – 583 Warszawa
– cena – 463.320,00 zł., okres gwarancji – 12 miesięcy, termin realizacji  – 10  dni roboczych licząc od daty
zawarcia umowy;

Zadanie 3 -  dostawa 6 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017/2018) parowanych monitorów opisowych
dedykowanych i certyfikowanych do posiadanych 3 sztuk stacji opisowych AW 4.6.

1.GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 9, 02 – 583 Warszawa
– cena – 40.283,89 zł., okres gwarancji – 36 miesięcy, termin realizacji  – 1 (jeden)  dzień roboczy licząc od
daty zawarcia umowy;
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