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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zmieniony aktualny 
 

I. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń 
 
1. Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych umową, 

wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń. 
2. W przypadku braku daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający powiadomi 

o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. 
3. Harmonogram przeglądów będzie stanowił załącznik do umowy. 
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/, 

2) potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa 
w projekcie umowy, 

3) uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem 
niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/ urządzeń przez personel 
Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy po wykonaniu 
usługi, 

4) konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ 
urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/, 

5) diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń, 
6) usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/, 
7) dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie 

z procedurami zalecanymi przez producenta, 
8) sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy, 

bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości 
pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, 

9) przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,  
10) wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy 

urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez Zamawiającego, 

11) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT –
przygotowanie urządzeń do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami 
inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT. 

5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto:  
1) wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze z należytą 

starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem 
niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, 
standardami i normami, 

2) używać do przeglądów, konserwacji i naprawy tylko części i materiały fabrycznie nowe 
i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz 
zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej 
w kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym. 

3) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -
wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte 
i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.)  

4) w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia) do 
umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji„ 
UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”.  

6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie 
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych 



w siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu 
medycznego po stronie Wykonawcy. 

7. Sprzęt z adnotacją ,,nie wymaga przeglądów technicznych” znajduje się w okresie 
gwarancyjnym, który upływa w trakcie trwania niniejszej umowy. W trakcie trwania okresu 
gwarancyjnego wszelkie naprawy i przeglądy techniczne będą wykonywane u Gwaranta, 
co w żadnym stopniu nie stanowi odstąpienia od niniejszej umowy. Po upływie okresu 
gwarancyjnego, co nastąpi w trakcie trwania umowy,  wszelkie czynności naprawcze będą 
odbywały się zgodnie z opisem ll Naprawa urządzeń. 

 
II. Naprawa urządzeń 
Wykonawca w ramach realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia zobowiązany 
w szczególności będzie do: 
1) Wykonywania napraw bieżących oraz remontów urządzenia/urządzeń w razie potrzeby 

na zlecenie Zamawiającego, 
2) Naprawy urządzeń objętych niniejszą umową będą wykonywane w miejscu użytkowania 

tych urządzeń, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy zachodzić będzie konieczność 
wykonania usługi naprawy poza miejscem użytkowania tych urządzeń, w tym w siedzibie 
Wykonawcy. 

3) W przypadku, kiedy zachodzić będzie konieczność wykonania usługi naprawy poza 
miejscem użytkowania urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy, transport i koszt 
transportu jest w gestii Wykonawcy lub Zamawiający dokona dostarczenia urządzeń do 
miejsca wykonania usługi na koszt Wykonawcy, według bieżących ustaleń. 

4) Naprawy będą wykonywane na zlecenie telefoniczne potwierdzone na piśmie lub  
e- mailowe wysyłane przez pracowników Działu Technicznej Zamawiającego. 

5) Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych lub zużytych na 
nowe, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem, w formie kalkulacji 
cenowej /kosztorysu/, przewidywanych kosztów naprawy lub wymiany, o czym mowa w 
dalszej części niniejszego opisu. 

6) Wykonanie naprawy lub wymiany, o której mowa w ust.5 niniejszego paragrafu, nastąpi 
po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu/ przez Zamawiającego.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym 
i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy, nawet w części. 

8) W przypadku wystąpienia awarii i konieczności naprawy nie wymagającej zakupu 
niezbędnych części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie po zgłoszeniu jej przez Zamawiającego 
faksem, mailem lub na piśmie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 – 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia, 

b) zakończyć usuwanie awarii w ciągu 3 dni roboczych od przystąpienia do usuwania 
awarii lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po 
uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia. Maksymalny 
czas usuwania awarii niewymagającej zakupu części zamiennych wyniesie 4 dni 
robocze od daty zgłoszenia awarii. 

9) W przypadku wystąpienia awarii i konieczności wykonania naprawy wymagającej zakupu 
niezbędnych części zamiennych Wykonawca zobowiązuje się:  

a) przystąpić do usuwania awarii i podjęcia naprawy niesprawnego urządzenia/ 
urządzeń niezwłocznie po zgłoszeniu awarii faksem, mailem lub na piśmie przez 
Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 –nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia, 

b) w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii sporządzić 
kalkulację/kosztorys/ naprawy lub wymiany części na nowe, zabezpieczyć niezbędne 
części do naprawy lub wymiany oraz przedłożyć kalkulację do  akceptacji 
Zamawiającego,  

c) w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego na przedstawione 
koszty związane z naprawą lub wymianą części urządzenia na nowe, wykonać 



naprawę/ wymianę uszkodzonego urządzenia /urządzeń/, z zastrzeżeniem zapisu 
par. 2 ust. 9d projektu umowy. 

d) w ciągu 20 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego na przedstawione 
koszty związane z naprawą lub wymianą części urządzenia na nowe, wykonać 
naprawę/wymianę  uszkodzonego urządzenia /urządzeń/, jeśli naprawa musi być 
wykonana przez serwis zagraniczny. 

 

10) Jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 15 dni roboczych od uzyskania akceptacji 
Zamawiającego odnośnie naprawy lub wymiany i kosztów z tym związanych, Wykonawca 
własnym transportem i na własny koszt przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej 
dyspozycji urządzenie zastępcze o parametrach technicznych równoważnych lub 
lepszych do naprawianego w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni roboczych od 
akceptacji kosztów naprawy/ wymiany przez Zamawiającego pod rygorem naliczania kary 
umownej, o której mowa w par. 10 ust. 1 e. – nie dotyczy pakietu nr: 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 150, 151, 154. 

11) Sprzęt zastępczy zostanie dostarczony z aktualnym przeglądem technicznym, wszelkie 
czynności serwisowe związane ze sprzętem zastępczym wykonywane będą na koszt 
Wykonawcy – nie dotyczy pakietu nr: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 150, 151, 
154. 
 
 
Akumulatory nie będą wymieniane w trakcie wykonywania przeglądu technicznego. 
Wymiana akumulatorów w urządzeniach odbywać się będzie na zasadach napraw, 
opisanych w umowie. 



 


