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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji 

i napraw sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie SP ZOZ MSWiA w 

Koszalinie, w poniższych lokalizacjach: 

1. Koszalin, ul. Szpitalna 2, 

2. Słupsk, ul. Lelewela 58 oraz Al. 3-go Maja 96  

3. Połczyn Zdrój, ul. Plac Wolności 10 

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych 

przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej 

stanowiących wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, w poniższych lokalizacjach: 

a) Koszalin, ul. Szpitalna 2, 

b) Słupsk, ul. Lelewela 58,  

c) Połczyn Zdrój, ul. Plac Wolności 10 

 

1.1 Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których 

zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa 

danego urządzenia, polegające w szczególności na: 

➢ Sprawdzenie ogólnego stanu sprzętu medycznego; 

➢ Kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana; 

➢ Ustawienie (regulacja) wymaganych przez producentów parametrów; 

➢ Legalizację – jeśli jest wymagana; 

➢ Sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg 

normy IEC 62353 – jeśli dotyczy; 

➢ Kontrola sprawności akumulatorów, instalacji, zaworów – jeśli dotyczy określonego 

sprzętu;  

➢ Określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku; 

➢ Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy lub 

eksploatacji; 

➢ Wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego 

do użytku; 

➢ Dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (należy bezwzględnie wpisać 

oprócz informacji o sprawności sprzętu, dokładną datę następnego przeglądu: dzień, 

miesiąc, rok)  

➢ Wystawienie protokołu, potwierdzonego przez komórkę użytkującą sprzęt, wykonania 

przeglądu technicznego wraz z dokładną datą następnego przeglądu, zgodnie z 

ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186) 

(zawierającego m.in. informacje o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin 

następnego przeglądu); 

 

1.2 Pod pojęciem „konserwacji” należy rozumieć poprzedzające przegląd techniczny 

czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę 

materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, 
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elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, 

instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych 

przez producenta parametrów polegających w szczególności na: 

➢ Wymianie części eksploatacyjnych, zestawów serwisowych, wynikających z 

normalnego użytkowania sprzętu – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem 

producenta. 

➢ Sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń oraz sprawdzenie 

instalacji, kontroli zaworów (jeśli dotyczy), zmianę zegara systemowego, aktualizację 

oprogramowania 

➢ W przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru 

Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w 

związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT. 

➢ Wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanieprac/usługi 

zawierającego listę wymienionych części /materiałów eksploatacyjnych potwierdzoną 

przez komórkę użytkującą serwisowany sprzęt, w którym również winien być zawarty 

termin kolejnego przeglądu technicznego.  

 

2. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa 

sprzętu medycznego należącego do Zamawiającego, wykonywania okresowych 

konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, przeprowadzania testów 

bezpieczeństwa elektrycznego,  

b) Potwierdzania wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. 

Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o 

stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, 

aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), pełną datę 

następnego przeglądu.  

c) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w 

raporcie serwisowym, gdzie należy umieścić następujące informacje: datę 

wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, 

lokalizację, szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas 

przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w 

dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat 

sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji) oraz datę 

kolejnego przeglądu technicznego. Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu. 

d) Wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, 

kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta, 

wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, legalizacji, aktualizacji 

oprogramowania,  przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. 

e) Natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego 

informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia.                       

W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany 

będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o 

wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z 

eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest 
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wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji 

środka trwałego. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy uszkodzonego sprzętu w 

terminie nie później niż 48 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu w dni 

robocze. Wykonawca po wykonaniu diagnostyki zgłoszonej usterki przedłoży 

Zamawiającemu kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na 

nowe, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do 

dokonania naprawy z głoszonej usterki. 

g) Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę informacji o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw 

bardziej skomplikowanych w terminie 14 dni od akceptacji kosztów naprawy. 

h) Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni 

roboczych liczonych od dnia przekazania informacji o akceptacji, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. Nie 

dotyczy urządzeń zamontowanych na stałe. 

i) Koszt dostarczenia urządzenia o którym mowa w pkt. h pokrywa Wykonawca. 

j) Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od 

gwarancji danej przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest po naprawie 

sprzętu medycznego do udzielenia gwarancji. Okres gwarancji winien być wykazany 

w karcie serwisowej i nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania 

naprawy sprzętu medycznego. 

k) Umożliwienie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą w celu konsultacji 

telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

 

B. WARUNKI REALIZACJI USŁUG 

1. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty 

certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 

dopuszczających go do użytkowania. 

2. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany jest 

potwierdzić protokołem (raport serwisowy) zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN. 

Raport winien zawierać nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych 

parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy 

testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności. 

3. Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja urządzenia, bądź jego części, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania i przedstawienia odpowiednich 

świadectw. 

4. Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu aparatury 

kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów będących w jego posiadaniu, w miarę 

możliwości w siedzibie Zamawiającego (koszt dojazdu należy uwzględnić w składanej 

ofercie). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu i aparatury medycznej 

zgodnie z ustalonym między stronami harmonogramem, w sposób zgodnyze 

wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. 

U. 2020 poz. 186), w czasie ustalonym w  porozumieniu ze wskazanym pracownikiem 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej 

posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów 
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urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń 

technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 

7. W przypadku urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca 

odpowiada za właściwie przygotowanie urządzenia i jest obowiązany uczestniczyć w 

rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie 

rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku 

niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z 

ponownym przeprowadzeniem rewizji. 

8. W przypadku sterylizatorów i autoklawów należy sprawdzić: zawór bezpieczeństwa, 

wszystkie filtry, czujniki i zawory zwrotne, połączenia rurowe, urządzenia do 

temperatury, sprawdzenie prawidłowości działania programu pod względem czasu i 

inne. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania 

naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych 

wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do naprawy, 

przygotowaniem pełnej oferty naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu. 

10. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego będzie 

realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do 

ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, 

wyrządzone podczas przeglądu technicznego aparatury medycznej. 

11. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez okres trwania 

umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przy realizacji usługi konserwacji czy 

naprawy (części zużywalnych) materiałów fabrycznie nowych, oryginałów i dobrej 

jakości. W sytuacji gdy uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów 

eksploatacyjnych jest niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane, zamienne materiały 

eksploatacyjne. 

13. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta 

sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz zachowaniem przepisów 

BHP i p.poż. 

14. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje 

konieczność wykonania ww. czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie 

poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu do siedziby Wykonawcy i z 

powrotem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty transportu 

(przesyłek) do siedziby Wykonawcy i z powrotem do siedziby Zamawiającego należy 

uwzględnić w składanej ofercie.  

15. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków 

będących w posiadaniu Wykonawcy. 

16. Zamawiający wymaga wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z 

normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy). Koszt wykonania testów winien być wliczony w 

koszt przeglądu danego sprzętu medycznego. 

17. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z 

zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.   

18. Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub 

sprawdzenia. 



SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin   Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Nr postępowania: M-2373-09/2020  Strona 5 z 5 

 

19. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego 

ponowne włączenie, umieszczenie na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie 

niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne 

informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z 

eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest 

wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji 

środka trwałego. 

 

C. WYKAZ SPRZĘTU  

 

1. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie SP ZOZ MSWiA                          

w Koszalinie, wraz ze wskazaniem harmonogramu i liczby okresowych przeglądów w 

ciągu 1 roku, w poszczególnych lokalizacjach, ujęte zostały w  formie tabelarycznej i 

stanowią załącznik nr 3.1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających 

konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań 

kasacyjnych i wygaśnięciu gwarancji. 

 

 

 

 

 

Akceptuję powyższe warunki:  

 

 

 

………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 


