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                                           Załącznik  Nr  1  do  SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI ZAMAWIJĄCEGO DOTYCZĄCYMI 

SPOSOBU REALIZACJI USŁUGI 

 
Dotycz: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi  wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji 
aparatury medycznej 
 
 
1. Czynności stanowiące zakres usługi 
 

1.1 Utrzymanie w pełnej zdolności techniczno - eksploatacyjnej posiadanej aparatury i sprzętu medycznego. 

1.2 Bieżące przeglądy i konserwacje aparatury i sprzętu medycznego wykonywane na podstawie zgłoszeń 
telefonicznych i harmonogramów przygotowanych przez Sekcję Aparatury Medycznej GPSK UM oraz 
ich rozliczanie według okresu wymagalności. 

1.3 Naprawy aparatury i sprzętu medycznego nie wymagającego interwencji serwisów autoryzowanych.  

1.4 Dokonywanie oceny technicznej i wystawianie ,,orzeczeń technicznych" aparatury i sprzętu medycznego 
przeznaczonego do kasacji. 

1.5 Wstępna ocena uszkodzeń aparatury i sprzętu medycznego wymagającego interwencji serwisu 
autoryzowanego. 

 
2. Wymagania  dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

 
2.1 Przedstawiciele Wykonawcy – min. 2 osoby przewidziani do realizacji przedmiotowej usługi powinni 

pozostawać do dyspozycji Szpitala od poniedziałku do piątku w czasie zadeklarowanym w formularzu 
ofertowym,  w siedzibie Zamawiającego. W nagłych przypadkach - na wezwanie telefoniczne. 

 
2.2 Zamawiający wymaga dysponowania przez osoby przewidziane do realizacji usługi następującymi 

przyrządami pomiarowymi (co najmniej): 

 urządzenie do sprawdzania stanu bezpieczeństwa aparatury medycznej na zgodność z normą PN-
EN 62353 (tester bezpieczeństwa elektrycznego), 

 tachometr, 

 termometr elektroniczny (zakres pomiarowy: od -90°C do + 150°C lub większy), 

 miernik natężenia dźwięku,   

 miernik natężenia oświetlenia (co najmniej w zakresie długości fali 425-475 nm), 

 miernik zawartości tlenu w powietrzu. 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania świadectw wzorcowania/certyfikatów 
 kalibracji w/w przyrządów pomiarowych w trakcie trwania umowy.  

 
2.3 Przedstawiciele Wykonawcy – min. 2 osoby powinny posiadać aktualne uprawnienia (zgodnie z  

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad 
 stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) 
 w zakresie eksploatacji (co najmniej jedna osoba) oraz dozoru (co najmniej jedna osoba) w obszarze: 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla (co najmniej): 

 - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 
    zużywających energię elektryczną 
 a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
 b) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i 
 zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt a). 
 

2.4 Spośród osób przewidzianych do realizacji usługi co najmniej jedna osoba musi być przeszkolona w 
zakresie obsługi  serwisowej u co najmniej  czterech różnych producentów  sprzętu i aparatury 
medycznej  wymienionej w punkcie 3.  
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2.5 Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w stosowne oznakowanie 
 umożliwiające identyfikację podczas prowadzonych prac. 

 
2.6 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym potencjalnym opóźnieniu w 
 wykonaniu przedmiotowej usługi. 

 
2.7 Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację umowy z udziałem osób wskazanych w wykazie 

 stanowiącym załącznik do oferty. W przypadku zmiany tych osób w trakcie umowy Wykonawca ma 
obowiązek przydzielenia pracownika spełniającego wymagania postawione w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu do 
akceptacji, w terminie co najmniej 3 dni przed planowaną zmianą, informacje o proponowanym nowym 
pracowniku oraz dokumenty potwierdzające wykonanie badań okresowych , odbycie szkoleń BHP, 
potwierdzenie zapoznania się z instrukcjami i procedurami obowiązującymi na terenie GPSK UM. 

 
 

3.    Zestawienie aparatury i sprzętu medycznego objętego przedmiotową usługą 

 

L. p. Nazwa aparatury Wytwórca Rok produkcji Ilość 

1 Inkubatory noworodkowe 
Atom, Dräger, Air Shields,  
GE Healthcare 

1994-2018 65 

2 Inkubatory transportowe Atom, Dräger 2003-2018 6 

3 
Stanowiska do resuscytacji 
noworodka 

Datex-Ohmeda, Air Shields, Unimed, GE 
Healthcare 

1994-2018  30 

4 Respiratory Bear, Sechrist, Dräger, Getinge 1996-2018 25 

5 Pompy infuzyjne 
Ascor, Atom, Aesculap AG, Graseby, 
Viltechmeda 

1996-2018 250 

6 Lampy diagnostyczne Famed 1994-2018 30 

7 Ssaki elektryczne, próżniowe Aesculap AG, Ogarit, CA.MI., Medela 1994-2014 80 

8 Kardiomonitory 
Spacelabs Healthcare, Biazet, Datex-
Ohmeda, Nihon Kohden, Philips 

1994-2018 70 

9 Elektrokardiografy Aspel, BTL, GE  1996-2012 4 

10 Kardiotokografy 
HP, Philips, Medical Econet, Edan 
Instruments, Inc., Bionet Co., Ltd 

1999-2018 110 

11 Wirówki laboratoryjne MPW, Eppendorf, Diahem, MLW 1993-2018 20 

12 Cieplarki laboraotryjne Stabilitherm, Jouan, Binder, Renggli AG 1994-2018 20 

13 Fotele ginekologiczne Famed, Resi,  1994-2018 40 

14 Łóżka porodowe Hill Rom, Borcad Medical 2004-2018 13 

15 Łóżka szpitalne Famed 1999 300 

16 Ultrasonografy 
Aloka, GE Healthcare, Philips, Esaote, 
Mindray 

2000-2018 15 

17 Lampy i łóżeczka do fototerapii Medela, Air Shields, Datex-Ohmeda, GE 1998-2018 50 

18 Przepływomierze i reduktory Korgiel, Avamed, Farum 1997-2018 150 

19 Mikroskopy Carl Zeiss, Olympus, Nikon, PZO 1978-2018 80 

20 Diatermie chirurgiczne 
Erbe, Emed, KLS Martin, Alsatom, 
Aesculap AG, Covidien 

1986-2018 25 

21 Pulsoksymetry i oksymetry 
Nellcor, SLE, Datex-Ohmeda, 
Novametrix, Dolphin, Votem, Masimo, 
Philips 

1995-2018 80 

22 Defibrylatory, AED 
Hellige, Medtronic, Zoll, Mindray, 
HeartSine 

1995-2018 10 

23 Detektory tętna płodu Contec 2011-2018 25 
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24 Inkubator Thermo Fisher, Nuaire 2005-2018 20 

25 Stoły operacyjne Maquet, Schmitz, Schaerer 2006-2018 15 

26 Inna aparatura pojedyncze sztuki 

 
 
4.    Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania 
 

4.1 Zamawiający informuję Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania 
 (standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania 
 Jakością zgodny z normą ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą 
 ISO 22000) i zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania zasad postępowania wynikających z 
 wdrożonego systemu. 

4.2 W związku z powyższym wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do zapoznania się  
 i  przestrzegania n/w Instrukcji i Procedur obowiązujących w Szpitalu: 

 Procedura postępowania w przypadku awarii aparatury medycznej/drobnego sprzętu o sygn. 
St.AM/I/001 

 Procedura wprowadzania i nadzorowania aparatury medycznej/drobnego sprzętu  o sygn. 
St.AM/002. 

 
4.3 Oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcjami i Procedurami wymienionym w pkt. 4.2  Wykonawca 
 przedkłada Zamawiającymi  w dniu podjęcia  pracy przez pracownika. 

4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru, kontroli i oceny wykonywanych usług zgodnie z niżej  
 opisanymi zasadami: jakość wykonywanej usługi (terminowość wykonywania zleconych zadań) 
 oceniana będzie na podstawie zgodności wykonywanej usługi. Ocena dokonywana będzie jeden raz na 
 6 miesięcy, a o wynikach oceny Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie. 

4.5 Wykonawca zapewnia ciągłe szkolenia i doskonalenie personelu realizującego usługę.   Doskonalenie 
 personelu ma mieć charakter szkolenia adaptacyjnego dla nowo zatrudnionych pracowników 
 polegającego na przygotowaniu się do pełnienia nowo powierzonych funkcji oraz kursów 
 udoskonalających  mających na celu uaktualnienie wiedzy i umiejętności, na szkoleniu praktycznym, 
oraz  szkoleniu w okresie wdrażania nowych uregulowań u Zamawiającego  - na wniosek 
Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania szkoleń wraz z tematyką,  
przedkładania listy  obecności ze szkolenia  Zamawiającemu, oraz określenia zasad obecności 
Zamawiającego podczas  szkoleń personelu Wykonawcy. 


