
 
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med 
w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 

 
ZAPRASZA 

 
 

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na: wydzierżawienie aparatu 
rentgenowskiego do zdjęć kostno-płucnych wraz z systemem radiografii cyfrowej dla potrzeb 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach (na 
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy –Prawo zamówień publicznych): 
1. Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego. 

2. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: Rozpoznanie cenowe na: „Dzierżawę aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostno -

płucnych wraz z systemem radiografii cyfrowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian -Med w Pabianicach”. 

3. Ceny należy wyrazić cyfrą i słownie. 

4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 

5. Opis przedmiotu zamówienia. Aparat powinien posiadać następujące dane techniczne: 

1) Składniki: stół kostny, statyw płucny, kolumna typu podłogowego, 

2) Kalkulacja cieplnego obciążenia lampy, 

3) Automatyka ekspozycji co najmniej w statywie płucnym, 

4) Generator wysokiej częstotliwości o mocy od 40 do 50 kV, 

5) Maksymalne napięcie anodowe 125 kV oraz maksymalne natężenie anodowe 

500mA, 

6) Zasilanie trójfazowe 380V 50 Hz z zakresem wahań napięć +/-10%, 

7) Małe ognisko lampy – 0,6 mm, 

8) Duże ognisko lampy – 1,2 mm, 

9) Kratki rozproszeniowe ruchome w stole i w statywie, 

10) Możliwość wykonywanie następujących badań rtg: 

a) zdjęć klatki piersiowej 

b) zdjęć układu kostnego ( kręgosłupa i kończyn) 

c) zdjęć głowy i zatok 

d) zdjęć jamy brzusznej. 

11) System radiografii cyfrowej kompatybilny z aparatem rentgenowskim do zdjęć kostno-

płucnych, spełniający parametry podane w załączniku nr 2, który należy wypełnić, 

jako integralną część oferty. 

6. Zamawiający wymaga montażu i demontażu wydzierżawionego aparatu. Koszt operacji 

montażu i demontażu ponosi Wykonawca. 

7. Wymagany termin realizacji umowy od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 

2019 roku. 

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena – 100% 

9. Proponowana cena musi zawierać wszystkie niezbędne elementy (między innymi: czynsz 

dzierżawny, montaż, demontaż, transport, ubezpieczenie, koszty dojazdu oraz 

ewentualnych napraw aparatu, koszty wykonania testów podstawowych i testów 

specjalistycznych). 



10. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru (Załączniki nr 1 i 2), 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

11. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

12. Termin płatności wynosi 45 dni. 

13. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie 

wymogom, o najniższej cenie. 

14. Termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku, do godz. 11:00 – listownie 

(decyduje data wpływu do Zamawiającego), faksem na nr 42 21 21 976 lub pocztą 

elektroniczną na adres pabianmed@pabianmed.pl 

15. Zamawiający może odstąpić w każdej chwili od zamówienia bez podania przyczyny. 

16. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Elżbieta Tkaczuk, ul 

Kilińskiego 10/12, pok., nr 227 ( II piętro), tel.(42) 21 21, 921 lub 21 21 972. 

 
 
 
 

W załączeniu: 
1) Wzór formularza oferty – załącznik nr 1.. 

2) Zestawienie parametrów systemu radiografii cyfrowej – załącznik nr 2. 

 


