
 

 

Otwock, dn. 14.11.2018r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa 

firmę do złożenia oferty na przegląd aparatury i sprzętu medycznego stosowanych przy 

zabiegach fizykoterapii i kinezyterapii. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu okresowego 

przeglądu technicznego aparatury i sprzętu medycznego należącego do SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

2. Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie pełnej sprawności 

techniczno-eksploatacyjnej urządzeń oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, 

jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury i sprzętu medycznego będą 

zgodne z założonymi przez producenta wartościami. 

3. Przez przegląd rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określa 

dokumentacja techniczna producenta danego urządzenia, z potwierdzeniem 

wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego, wystawieniem 

raportu serwisowego potwierdzonego przez użytkownika aparatury i sprzętu, 

oznakowanie urządzenia naklejką z datą ważności przeglądu, wystawienie 

świadectw stanu technicznego urządzenia wraz z terminem następnego przeglądu. 

4. W ramach przeglądu technicznego zostanie wykonane badanie bezpieczeństwa 

elektrycznego aparatów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 

5. Wpis do paszportu technicznego ma zawierać w szczególności następujące 

informacje: datę wykonania czynności, informację o stanie technicznym, zakres 

wykonywanych czynności, wpis kolejnego przeglądu. 

6. Przegląd aparatury i sprzętu medycznego polega w szczególności na: 

1) zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, 

2) oględzinach urządzeń, 

3) usunięciu zauważonych usterek o charakterze eksploatacyjnym, 

4) legalizacji (wystawieniu certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatury i 

sprzętu), jeżeli jest taki wymóg co do aparatury i sprzętu medycznego, 

5) aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy 

określonego sprzętu), 



 

 

6) sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, 

7) kalibracji i regulacji urządzeń, 

7. Przeglądy należy wykonać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń 

dotyczące zakresu konserwacji podanego w dokumentacji technicznej oraz 

zachowując zasady wiedzy technicznej, przepisy BHP i p.poż., 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zestawienia usterek wymagających 

dodatkowych nakładów finansowych wraz z określeniem tych nakładów.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonanego przeglądu, w zakresie 

potwierdzenia, iż urządzenia objęte przeglądem są sprawne, mogą być dopuszczone 

i stosowane do zabiegów medycznych. 

10. Wykonawca złoży ofertę obejmującą przegląd wszystkich urządzeń wymienionych 

w załączniku nr 1.  

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 

13. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego (urządzeń) stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 10:00;  20 listopada 2018 r., 

2. Termin realizacji:   22 – 28 listopad 2018 r. 

3. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

4. Faktura VAT:    płatna w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego. 

6. Dane do faktury:  SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

Otwock, ul. Prusa 1/3 

05-400 Otwock, NIP: 532-10-17-768 

, 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Dariusz Kołodziejczyk 


