
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 228304-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Serwis i naprawa sprzętu 
medycznego firmy Schiller Zadanie 2. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Varia Zadanie 3. 
Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Duchmed ... 
Termin składania ofert: 2015-09-16 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Okresowe przeglądy serwisowe, 

konserwacja i naprawa sprzętu medycznego 
Numer ogłoszenia: 253592 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015 

Usługi 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 228304 - 2015r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
"Meditrans" SPZOZ w Warszawie, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 
5251243, faks 022 5251279. 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Okresowe przeglądy serwisowe, 
konserwacja i naprawa sprzętu medycznego. 
 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy 
serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie 1. 
Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Schiller. Zadanie 2. Serwis i naprawa sprzętu 

medycznego firmy Varia. Zadanie 3. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Duchmed. Zadanie 

4. Serwis, naprawa i legalizacja wag lekarskich firmy Mensor. Zadanie 5. Serwis i naprawa sprzętu 
medycznego Philips. Zadanie 6. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope. Zadanie 7. 
Serwis i naprawa aparatu do hemofiltracji. Zadanie 8. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy 
Seca. Zadanie 9. Serwis i naprawa kardiostymulatorów. Zadanie 10. Serwis i naprawa wózków do 
transportu pacjenta firmy Merivaara Corp. Zadanie 11. Naprawa palmtopów firmy Asus. Przeglądy 
serwisowe odbywać się będą z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego dla danego urządzenia oraz 
potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części 
zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów oraz 
materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień 
wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, 

akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi 
przeglądów, napraw i konserwacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z 
normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie 
obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie do udostępnienia mu do wglądu katalogów norm czasowych. Wykonawca zapewnia oryginalne 

części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, posiadających 

akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy będą nowe 
i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien 
odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego po wykonaniu przeglądu 
serwisowego. Obowiązek serwisowania sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 ze zm.). Szacunkowa wartość 
zamówienia: 19 056 EURO Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/26/15.. 
 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 
 



SEKCJA III: PROCEDURA 
 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Część NR: 6   Nazwa: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Maquet Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12500,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 3075,00 

 Oferta z najniższą ceną: 3075,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3075,00 

 Waluta: PLN . 

 

 

Warszawa, dn. 28.09.2015 r. 


