
Świętochłowice: Dostawa no ża ultrad źwiękowego z osprz ętem i

narzędziami wielokrotnego u żytku.

Numer ogłoszenia: 254910 - 2011; data zamieszczenia : 23.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer

ogłoszenia w BZP: 227324 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie

ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

śląskie, tel. 032 2453338, faks 032 7707435.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa noża ultradźwiękowego z

osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zakres i specyfikacja techniczna zamówienia - Załącznik

nr 1 i Załącznik nr 1.1: Nóż ultradźwiękowy z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku w

asortymencie, ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1 oraz o parametrach

określonych w Załączniku nr 1.1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu

zamówienia: 1. Nóż harmoniczny z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku dostarczony

zostanie na Blok Operacyjny, mieszczący się przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice, w

terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy transportem własnym Wykonawcy wraz z wniesieniem i

zainstalowaniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór urządzenia

potwierdzony zostanie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym,

którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bez odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu (20

osób) w obsłudze sprzętu. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem

potwierdzającym umiejętność obsługi i użytkowania sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest również do

przeprowadzenia bez odrębnego wynagrodzenia, w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

szkoleń specjalistycznych w wykorzystaniu urządzenia (szkolenia lekarskie: 2 os.- ośrodek

referencyjny w Polsce, 1 os.- ośrodek referencyjny za granicą). 3. Urządzenie medyczne musi być

dostarczone do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe, kompletne, po zamontowaniu gotowe do

użytku bez dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji, oznakowane,

powinno posiadać instrukcję użytkowania, gwarancję i dokumentację w języku polskim. 4. Wykonawca

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego faxem lub telefonicznie z co najmniej 2 dniowym

wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia urządzenia medycznego do siedziby

Zamawiającego..



II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-1, 33.14.14.11-4, 79.63.20.00-3, 80.51.00.00-

2.

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

Część NR: 1   

Nazwa:  Dostawa noża ultradźwiękowego z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  23.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  .

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

• Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 135000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty:  127658,42

• Oferta z najni ższą ceną: 127658,42 / Oferta z najwy ższą ceną: 127658,42

• Waluta: PLN.


