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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji firmy 

SIEMENS: 

1. Tomograf komputerowy Somatom Definition AS (plus stacja robocza Syngo MM 

Workplace)   

2. Rezonans magnetyczny Magnetom Aera 1,5 T. 

Zamówienie realizowane będzie w okresie 48 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy. 

Szczegółowy zakres usług serwisowych: 

Zadanie nr 1. 

Tomograf komputerowy Somatom Definition AS wraz ze stacją roboczą  Syngo MM 

Workplace, nr seryjny 66833, rok produkcji 2013. 

 

1. Przeglądy okresowe: 

1.1. Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń 

producenta – dwa razy do roku TK, stacja raz w roku (w szczególności czynności 

wymagające użycia kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; 

terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym; 

1.2. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego; 

1.3. Kontrola występowania usterek zewnętrznych; 

1.4. Inspekcja zużycia części; 

1.5. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła; 

1.6. Smarowanie ruchomych części mechanicznych; 

1.7. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego; 

1.8. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania serwisowego; 

1.9. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych; 

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy; 

1.11. Dokumentacja przeglądów. 

 

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych: 

2.1. Sprawdzenie jakości obrazu; 

2.2. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w 

razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów; 

2.3. Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich 

wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. 

 

3. Zdalna diagnostyka: 
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3.1 Zapewnienie przez Wykonawcę wykorzystania systemu zdalnej diagnostyki do 

diagnostyki i naprawy uszkodzeń; 

3.2 Utrzymanie przez Wykonawcę infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej 

diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli 

Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego; 

3.3 Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych wykrytych podczas zdalnej diagnostyki 

(w tym przesłanie oferty cenowej) – 24h. 

3.4 Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem ISO / 

IEC 27001:2013 w celu ujednolicenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 w związku z 

§20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności - dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej 

diagnostyki. 

3.5  Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji 

przez Zamawiającego otrzymanej oferty. 

 

4. Naprawy: 

4.1. Obsługa serwisowa nie obejmuje napraw nie objętych zakresem umowy serwisowej, 

z zastrzeżeniem napraw/usunięcia wady, usterek/awarii wynikających z wadliwego 

lub niezgodnego z umową wykonania usługi serwisowej  oraz wad dostarczonego 

produktu 

 

 

5. Części zamienne: 

5.1. Obsługa serwisowa obejmie dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w 

oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów tj. w 

szczególności  zestaw szczotek węglowych, filtr do szafy zasilającej PDC, filtr do 

komputera IRS, baterie UPS w PDC oraz wymaganych  zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

5.2. Obsługa serwisowa nie obejmie  dostawy części zamiennych, z zastrzeżeniem 

kosztów Wykonawcy o których mowa w pkt 5.1,  

5.3. Obsługa serwisowa obejmuje modernizację systemu podnosząca wersję 

oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do wersji VB20 wraz z konsolą 

operatora oraz szkoleniem aplikacyjnym; 

5.4. Oprogramowanie ograniczające dawkę na organy wrażliwe. 

 

 

6. Obsługa serwisowa: 

6.1. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni 

w tygodniu; 

6.2. Wykonawca zapewni możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 

24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące 

monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji; 

6.3. Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych w miejscu instalacji urządzenia (w 

tym przesłanie oferty cenowej) – 48h (licząc dni robocze) od daty zgłoszenia 

naprawy/wady/awarii/usterki przez Zamawiającego.   

6.4. Zamawiający wymaga autoryzowanej obsługi serwisowej potwierdzonej stosownym 

dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia; 

6.5. Zamawiający wymaga doradztwa w zakresie aplikacji (w tym pomoc w 

optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok 
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stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych 

w aparacie przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu. 

6.6. Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji 

przez Zamawiającego otrzymanej oferty. 

 

 

 

 

7. Raportowanie czynności serwisowych: 

7.1. Po wykonaniu naprawy/ usunięcia awarii/ usterki,  konserwacji Wykonawca ma 

obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie 

technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz 

określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w 

paszporcie technicznym podpisany przez podmioty posiadające autoryzację 

producenta  lub osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów 

objętych umową. 

7.2. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu 

potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą 

wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat podpisany przez podmioty 

posiadające autoryzację producenta lub osoby przeszkolone w tym zakresie przez 

producenta aparatów objętych umową. 

 

 

  Zadanie nr 2. 

 

Rezonans magnetyczny Magnetom Aera 1,5 T, nr seryjny 41688, rok produkcji 2013 

 

1. Przeglądy okresowe: 

1.1. Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń 

producenta – dwa razy do roku (w szczególności czynności wymagające użycia 

kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - 

uzgodnione z Zamawiającym; 

1.2. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego; 

1.3. Kontrola występowania usterek zewnętrznych; 

1.4. Inspekcja zużycia części; 

1.5. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła; 

1.6. Smarowanie ruchomych części mechanicznych; 

1.7. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego; 

1.8. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania serwisowego; 

1.9. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych; 

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy; 

1.11. Dokumentacja przeglądów. 

 

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych: 

2.1. Sprawdzenie jakości obrazu; 

2.2. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w 

razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów; 

2.3. Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich 

wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. 
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3. Zdalna diagnostyka: 

3.1. Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez 

aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą 

awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz 

zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, 

który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu 

kriogenicznego – poziom ciekłego azotu w dłuższym wymiarze czasu). Powyższe 

wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki; 

3.2. Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń; 

3.3. Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie 

z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie 

udostępni własnego łącza internetowego; 

3.4. Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych wykrytych podczas zdalnej 

diagnostyki (w tym przesłanie oferty cenowej) – 24h. 

3.5. Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem 

ISO/IEC 27001:2013 w celu ujednolicenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 w 

związku z §20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - dotyczy aparatury wyposażonej 

w funkcję zdalnej diagnostyki. 

3.6. Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji 

przez Zamawiającego otrzymanej oferty. 

 

 

4. Naprawy: 

 

4.1. Obsługa serwisowa nie obejmuje napraw nie objętych zakresem umowy serwisowej, 

z zastrzeżeniem napraw/usunięcia wady, usterek/awarii wynikających z wadliwego lub 

niezgodnego z umową wykonania usługi serwisowej  oraz wad dostarczonego produktu 

 

5. Części zamienne: 

5.1. Obsługa serwisowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w 

oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym 

części istotnych dla bezpieczeństwa tj. Adsorber oraz Coldhead; 

7.3. Obsługa serwisowa nie obejmie  dostawy części zamiennych, z zastrzeżeniem 

kosztów Wykonawcy o których mowa w pkt 5.1,  

7.4. Obsługa serwisowa obejmuje modernizację systemu podnoszącą wersję 

oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do wersji XA30 wraz z konsolą 

operatora, rekonstruktorem (komputerem obrazowym) i szkoleniem aplikacyjnym; 

 

6. Obsługa serwisowa: 

6.1. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni 

w tygodniu; 

6.2. Wykonawca zapewni możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 

24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące 

monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji; 

6.3. Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych w miejscu instalacji urządzenia (w 

tym przesłanie oferty cenowej) – 48 godzin (licząc dni robocze) od daty zgłoszenia 

naprawy/wady/awarii/usterki przez Zamawiającego.  
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6.4. Zamawiający wymaga autoryzowanej obsługi serwisowej potwierdzonej stosownym 

dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia; 

6.5. Zamawiający wymaga doradztwa w zakresie aplikacji (w tym pomoc w 

optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok 

stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych 

w aparacie przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu; 

6.6. Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji 

przez Zamawiającego otrzymanej oferty. 

 

7. Raportowanie czynności serwisowych: 

7.1. Po wykonaniu naprawy/ usunięcia wady/awarii/usterki,  konserwacji Wykonawca 

ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie 

technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz 

określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w 

paszporcie technicznym podpisany przez podmioty posiadające autoryzację 

producenta lub osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów 

objętych umową. 

7.2. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu 

potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą 

wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat podpisany przez podmioty 

posiadające autoryzację producenta lub osoby przeszkolone w tym zakresie przez 

producenta aparatów objętych umową 

  


