
Lublin, dnia 3 lipca 2014 r.

SZNSPZOZ.N-ZP-372-23/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ na obsługę
serwisową rezonansu magnetycznego, stacji diagnostycznej MR i aparatów RTG w zakresie
załącznika nr 1 i  2A do SIWZ. Załączniki  nr 1 i  2A obowiązują  w wersji  zmienionej  w dniu
dzisiejszym.  W pozostały zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Pieczęć Firmowa

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty 
wspólnej:.......................................................... …..............................................................
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX / E-MAIL* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …......................................
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

W  związku  z  ogłoszonym  przetargiem  nieograniczonym,  którego  przedmiotem  jest  obsługa
serwisowa  rezonansu  magnetycznego,  stacji  diagnostycznej  MR  i  aparatów  RTG
oferujemy wykonanie zamówienia:

Zadanie  1-  wykonywanie  kompleksowej  obsługi  serwisowej  rezonansu  magnetycznego  MAGNETOM
ESSENZA o nr seryjnym 49239 oraz stacji diagnostycznej MR Workplace o nr seryjnym 1044
w cenie brutto...............................zł w tym.................% VAT
(Słownie: ................................................................................................................................................
.....)
w cenie netto...............................zł
w tym:

Wyszczególnienie Ilość Stawka za m-
c/ godzinę/ 
dojazd

Wartość 
netto

Wartość brutto Stawk
a VAT

Uwagi

A B C D=BxC E= D+ 
wartość 
podatku VAT

F G

Łączny koszt wykonania co
najmniej 4 przeglądów 
rocznie rezonansu oraz 
stacji diagnostycznej (1 
przegląd rocznie), 
planowany przegląd 
12.09.2014

24 m-cy Faktura wystawiana 
miesięcznie w 
wysokości 1/24

Robocizna w przypadku 
awarii

50 roboczo 
godzin

Płatność 60 dni po 
doręczeniu faktury po 
zrealizowaniu usługi
 wg faktycznie 
zrealizowanej usługi

Dojazd w przypadku awarii
(koszt w obie strony)

10

Razem xxxx xxxxx xxx xxxx
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Zadanie 2  -wykonywanie kompleksowej obsługi serwisowej zestawu rentgenowskiego AXIOM Iconos MD
produkcji firmy Siemens

w cenie brutto...............................zł w tym.................% VAT
(Słownie: ................................................................................................................................................
.....)
w cenie netto...............................zł
w tym:

Wyszczególnienie Ilość Stawka za 
m-c/ 
godzinę/ 
dojazd

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Stawk
a VAT

Uwagi

A B C D=BxC E= D+ 
wartość 
podatku VAT

F G

Łączny koszt wykonania 
przeglądów zestawu 
rentgenowskiego AXIOM 
Iconos MD o 
częstotliwości i zakresie 
wynikającym z zaleceń 
producenta sprzętu 
znajdujących się w 
instrukcjach używania
(min. 1 przegląd rocznie)
planowany termin 
przeglądu 1.08.2014 roku

24 m-cy Faktura wystawiana 
miesięcznie w 
wysokości 1/24

Robocizna w przypadku 
awarii

50 
roboczo 
godzin

Płatność 60 dni po 
doręczeniu faktury po
zrealizowaniu usługi
 wg faktycznie 
zrealizowanej usługi

Dojazd w przypadku 
awarii (koszt w obie 
strony)

10

Razem xxxx xxxxx xxx xxxx

Zadanie 3 - wykonywanie kompleksowej obsługi serwisowej aparatu rtg przyłóżkowy SHIMADZU Mobile Art.
Plus MUX-100H
w cenie brutto...............................zł w tym.................% VAT
(Słownie: ................................................................................................................................................
.....)
w cenie netto...............................zł

Wyszczególnienie Ilość Stawka za 
m-c/ 
godzinę/ 
dojazd

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Stawk
a VAT

Uwagi

A B C D=BxC E= D+ 
wartość 
podatku VAT

F G

Łączny koszt wykonania 
przeglądu  aparatu rtg 
przyłóżkowy SHIMADZU 

24 m-cy Faktura wystawiana 
miesięcznie w 
wysokości 1/24
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Mobile Art. Plus MUX-
100H (częstotliwość i 
zakres wynikający z 
zaleceń producenta 
sprzętu znajdujących się 
w instrukcjach używania)
(min. 2 przeglądy 
rocznie)
planowany termin 
przeglądu 13.09.2014 
roku

Robocizna w przypadku 
awarii

20 
roboczo 
godzin

Płatność 60 dni po 
doręczeniu faktury po
zrealizowaniu usługi
 wg faktycznie 
zrealizowanej usługi

Dojazd w przypadku 
awarii (koszt w obie 
strony)

5

Razem xxxx xxxxx xxx xxxx

Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2.  uważamy się  za  związanych  niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85 ust.1,  pkt.1  ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Na podstawie art 36 b Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.
serwisu i przeglądów technicznych. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy tylko i wyłącznie
przeprowadzenia testów specjalistycznych Sprzętu.

……………………, dnia…………                                                   …………....…..............……….
                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

4



Załącznik nr 2A do SIWZ
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy: Rezonans magnetyczny MAGNETOM ESSENZA

oraz stacja diagnostycznej MR Workplace   (Zadanie 1)

I. Przeglądy okresowe
Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania regularnych  przeglądów okresowych według wymagań 
producenta (to jest 4 rocznie). Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z  uzgodnione z Zamawiającym.
Czynności do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca:

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
• Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości  podczas przeglądów okresowych
• Sprawdzenie jakości obrazu.
• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.

• Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień 
w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Modyfikacje
• Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.
• Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego.
• Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

Części zamienne
• Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

przeglądów.
• Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę głowicy chłodzącej coldhead w przypadku gdy w skutek 

naturalnych procesów ulegnie ona  zużyciu i będzie wymagała wymiany na nową.
• Kontrakt obejmuje dostawę materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

Pomoc aplikacyjna

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

Czas pracy serwisu
• Wykonawca zapewni pracę inżynierów serwisu w normalnych godziny wykonywania usług serwisowych 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 17°° za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Naprawy w  przypadku awarii

• Interwencje na wezwanie w ilości wg potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż 50 
roboczogodzin -praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera. 

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku 
naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
• Dokumentacja interwencji serwisowych
• Użycie głowicy coldhead w przypadku konieczności uzupełnienia czynnika chłodzącego
• Wymagany okres gwarancji na wymienione części zamienne min. 6 m-cy od daty ich instalacji.

Części zamienne

W przypadku konieczności wymiany części zamiennych strony w porozumieniu ustala termin oraz koszt 
naprawy aparatu.

    Usługa, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami 
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Zamawiającego, określonymi w załącznikach 1-3 do SIWZ. Jestem/jesteśmy podmiotem 
upoważnionym przez wytwórcę (producenta)       rezonansu magnetycznego MAGNETOM ESSENZA 
oraz stacji diagnostycznej MR Workplace   lub jego autoryzowanym przedstawicielem, który 
dokonuje w ramach tego upoważnienia  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub 
doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, 
regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją 
używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika sprzętu.

Powiadomienie  o  wystąpieniu  awarii  nastąpi  w  formie  faxu  na  nr  .................  lub  mailem  na  adres:
...............................   lub telefonicznie pod nr .......................

Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest
…………………………………………....................…tel. kontaktowy.................................................

……………………, dnia…………                                                   …………....…..............……….
                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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