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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę: 

Utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC 9900 . 
 

1. Termin realizacji zadania 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
 
 
3. Szczegółowy zakres zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmuje : 
-utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC 9900 w skład którego wchodzą:  
ramię C, sterowanie/geometria, system akwizycji i obróbki obrazu RTG ( lampa 
RTG, wzmacniacz), stół pacjenta, konsola operatora, komputery/monitory 
obrazowe i referencyjne 
- Wykonanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej i monitorów 
diagnostycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta 
przez podmiot posiadający Akredytację wydaną przez PCA, gdzie osoby 
wykonujące testy specjalistyczne posiadają odpowiednią wiedzę, uprawnienia i 
pozwolenia na przeprowadzanie testów specjalistycznych. 
- Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na 
dzień wykonania czynności  
- Przeglądy okresowe Sprzętu będą wykonywane w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń Wytwórcy 
sprzętu zawartych w instrukcjach użytkowania o ile Strony nie określiły, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, innego zakresu i częstotliwości takich 
przeglądów 
- Okresowy przegląd na koniec umowy zakończony wystawieniem świadectwa 
bezpieczeństwa i dopuszczenia aparatu do eksploatacji 
- Gwarancja na usługi serwisowe i wymienione części zamienne w okresie 
trwania mowy min. 6 miesięcy od daty wykonania usługi lub wymiany części 
- Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, testów 
specjalistycznych i testów podstawowych, po każdej naprawie urządzenia 
radiologicznego i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej 
w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego 
obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, wykonie odpowiednio testów 

 



specjalistycznych i testów podstawowych, przynajmniej 
zakresie  uzasadnionym  specyfikacją wykonanej naprawy. 
- Czas przystąpienia do naprawy max. 24 h 
- Czas podjęcia diagnostyki i naprawy zdalnej przez łącze internetowe  w czasie 
nie dłuższym niż 3 godziny 
-W przypadku wymaganej naprawy z częściami Wykonawca winien dostarczyć 
części zamienne oryginalne fabrycznie nowe, w oryginalnych, nieotwartych 
opakowaniach pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta aparatu. Nie 
dopuszcza się części z rynku wtórnego 
- Inżynierowie świadczący serwis urządzeń muszą posiadać aktualne certyfikaty 
szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub podmiot posiadający aktualną 
autoryzację po odbyciu szkolenia produktowego z danego typu aparatu. 
- Wykonawca musi  posiadać  autoryzację wytwórcy 

    - Wykonawca musi  posiadać pełną dokumentację serwisową oraz schematy 
naprawcze     aparatów 
   - Wykonawca musi posiadać upoważnienie wytwórcy urządzeń Zamawiającego do 
wykonywania czynność serwisowych na terenie RP. Upoważnienie obejmuje 
czynności diagnostyczne, naprawcze oraz aktualizację oprogramowania 
towarzyszącego 

 
 

4. Osoba do kontaktu 
W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: mgr inż. Maciejem 
Wróblewskim  - kierownikiem Działu Techniki Medycznej  tel. 22 3434118 
kom. 725-993-815. 

 

5. Oferta ma zawierać całkowity koszt usługi za okres 12 miesięcy w cenach 
netto i brutto oraz koszt miesięczny usługi.  
 

Termin i miejsce złożenia oferty: 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii 
przy ul. Alpejskiej 42 w zaklejonych i oznakowanych kopertach :"Oferta na 
utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC 9900 w Narodowym Instytucie 
Kardiologii w Warszawie." Termin składania ofert do 26.08.2022 r. godzina 
12.00". 
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