
Ogłoszenie nr 520793-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.  

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.: Świadczenie usług konserwacji i napraw w 
Mazowieckiem Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 14204948200000, ul. ul. Nowy Zjazd  1 , 00-301  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 69 400, e-mail k.raczkowska@mcs-przychodnia.pl, 
faks 22 55 69 403.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.mcs-przychodnia.pl  



Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
Podmiot leczniczy  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.mcs-przychodnia.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
drogą pocztową, osobiście lub przy pomocy kuriera  
Adres:  
Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o., ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa, w 
Sekretariat (III piętro, pokój nr 321)  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji i 
napraw w Mazowieckiem Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  
Numer referencyjny: ZP/03/19  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Część 1: WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I 
NAPRAW, MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1. Aparat rentgenowski 
do zdjęć zębowych w wersji jezdnej Planmeca Intra 2005 2. Aparat rentgenowski do zdjęć 
zębowych w wersji jezdnej Planmeca Intra 2003 3. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych 
w wersji ściennej Planmeca Intra 2008 4. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji 
ściennej Planmeca Intra 2008 5 Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych PLANMECA 2016 
6. Aparat do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych Promax X-ray 2003 7 
TOMOGRAF CYFROWYTOMOGRAF QR Srl/NEWTOM VGi 2010 1. Stała konserwacja 
aparatów rentgenowskich obejmuje przegląd roczny. Przegląd powinien być zgodny z 
zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 2. Wszelkie drobne 
naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym 
koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 3. Każdorazowo po dokonaniu 
przeglądu lub naprawy aparatów należy wystawić protokół przeglądu lub awarii z 
wyszczególnieniem zakresu wykonanej usługi oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 
paszportu urządzenia. 4. Raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego: - pomiar 
wytrzymałości napięciowej; - pomiar rezystancji izolacji; - pomiar ciągłości uziemienia; - 



pomiar prądu upływu Część 2 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, 
MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: CYFROWY APARAT 
PANTOMOGRAFICZNY CARESTREAM APARAT: CS 9000C - szt. 1 LAMPA RTG: 
OPX105 2013 - szt. 1 Czynności związane z przeglądem aparatu: Raz w roku: 1) Kontrola 
stabilności zamocowania aparatu; 2) Kontrola działania przycisków konsoli sterującej 
aparatu; 3) Kontrola działania diod sygnalizacyjnych na konsoli aparatu; 4) Kontrola 
konserwacja silników przesuwu w osi X i Y; 5) Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów i 
łożysk kolumny; 6) Sprawdzenie generatora pod katem wycieku oleju; 7) Sprawdzenie i 
kalibracja linii laserowych; 8) Kontrola stabilności mocowania i kalibracji przystawki cefalo; 
9) Test kolimatorów; 10) Kontrola czytelności tabliczek znamionowych aparatu; 11) Kontrola 
geometrii zdjęć pantomograficznych – test kulkowy; 12) Kontrola rozdzielczości obrazu w 
przystawce cefalometrycznej; 13) Kontrola środka rotacji głowicy aparatu; 14) Kontrola 
jakości obrazów: a. 2D – pantomograficzne b. cefalometryczne Część 3 - WYKAZ 
SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI 
PRZEGLĄDU: 1. WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR 
DENTAL XR - 24 PRO Z REGENERATOREM 2008 - szt. 1 2. WYWOŁYWARKA DO 
FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR DENTAL XR - 24 NOVA Z EGENERATOREM 
1997 - szt.1 1. Stała konserwacja ciemni polegająca na: Dwa razy w miesiącu: a) mycie 
wywoływarek; b) czyszczenie sekcji wywoływacza, utrwalacza i wody; c) czyszczenie 
zespołów transportu wywoływacza, utrwalacza i wody oraz elementów podawania filmów; d) 
czyszczenie obiegów wewnętrznych i zewnętrznych; e) wymiana odczynników, uzupełnienie 
regeneratorów; f) sprawdzeniu parametrów technicznych; g) kontrola sensytometryczna – 
densytometrycznej błon filmowych RTG Raz w roku: a) sprawdzenie światłoszczelności 
ciemni; b) wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Przegląd powinien być zgodny z 
zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 3. Wszelkie drobne 
naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym 
koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 4. Przegląd urządzeń musi zostać 
potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. 5. W przypadku konieczności 
demontażu, montażu urządzenia, wydania orzeczenia technicznego lub wyceny Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania ww. czynności w ramach umowy i uzgodnionych cen za 
roboczogodziny. Część 4 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, 
MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1 Stacja uzdatniania wody 12 SUW 
1000 1 2 Myjnia ultradźwiękowa – po okresie gwarancji 157436 SONIC 33 1 3 Urządzenie 
do mycia ręcznego WorldChem - 959 GBD 1 4 Sterylizatory parowe 205224206231 DS 2000 
HR 6.6.6 DS 2000 HR 3.3.6 2 5 Myjnie-dezynfektor MIELE 00/74321128 743918655 G7824 
G7826 2 6 Zgrzewarki Hawo 416962 416963 hm 850 2 7 Dozownik środków 
dezynfekcyjnych - STREAMLINE 8551 GB 1 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 
3 miesiące. 1) wykonanie badania jakości wody na zasilaniu stacji, po zmiękczaniu i po 
osmozie (pomiar zawartości żelaza, chloru, ph, twardości wody, przewodności elektrycznej 
wody). Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. FILTR WSTĘPNEGO 
UZDATNIANIA 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) wymiana filtra 
wstępnego; 3) wymiana filtra węglowego; 4) kontrola i ewentualna korekta nastawy 
sterownika głowicy zmiękczacza; 5) czyszczenie układu zasilania zbiornika solanki; 6) 
sprawdzenie szczelności połączeń węży zasilających, ewentualnie ich wymiana w 
mieszalniku płynów dezynfekcyjnych; 7) sprawdzenie działania i szczelności zaworu 
zasilającego; 8) płukanie systemu dozowania; 9) sprawdzenie dozowania środka 
dezynfekcyjnego; 10) wykonanie testu działania urządzenia. OSMOZER 1) sprawdzenie 
szczelności połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i 
sterujących pracą osmozera; 3) kontrola i ewentualna korekta parametrów pracy; 4) kontrola i 
ewentualna wymiana wkładu filtra świecowego; 5) kontrola działania lampy uv (wymiana 



palnika lampy co 8000h); 6) wykonanie badania przewodności elektrycznej wody; 7) 
czyszczenie zaworu elektromagnetycznego. HYDROFOR 1) sprawdzenie szczelności 
połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i sterujących pracą 
hydroforu;/ 3) wykonanie badania jakości wody w jednym z punktów poboru wody w 
instalacji; 4) kontrola ciśnienia w poduszce powietrznej. ZBIORNIK WODY 
OCZYSZCZONEJ 1) sprawdzenie układu sterowania poziomem wody w zbiorniku; 2) 
kontrola i ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza. MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA 
POLSONIC 33 (po zakończeniu GWARANCJI – 07.06.2020 r.) Czynności wykonywane 
przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie działania zaworu spustowego. 2) 
sprawdzenie działania czujnika poziomu wody. 3) sprawdzenie działania przetworników 
ultradźwiękowych. 4) sprawdzenie działania grzałek ewentualnie ich wymiana. 5) 
sprawdzenie poprawności działania myjni ultradźwiękowej w całym zakresie temperatur 
(pomiar temperatury kąpieli myjącej). URZĄDZENIE DO MYCIA RĘCZNEGO WRAZ Z 
DOZOWANIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH WORLDCHEM 959 GBD Czynności 
wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża 
zasilającego, ewentualnie wymiana; 2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu 
zasilającego; 3) sprawdzenie działania przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie 
lanc i zaworów zwrotnych, ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) 
sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu 
działania urządzenia. STERYLIZATOYR PAROWE DS 2000 HR 6.6.6 oraz DS 2000 HR 
3.3.6 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w 
miesiącu. 1) wymiana wody w wytwornicy pary; 2) sprawdzenie działania zaworu 
bezpieczeństwa w wytwornicy pary; 3) sprawdzenie poprawności działania czujników 
ultradźwiękowych poziomu wody w wytwornicy pary; 4) czyszczenie sita spustu komory; 5) 
kontrola wyłączników i listw bezpieczeństwa; 6) sprawdzenie połączeń elektrycznych i 
kontrola styków styczników elektrycznych; 7) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych 8) 
kontrola i czyszczenie filtra siatkowego w instalacji pary i wody; 9) sprawdzenie 
zabezpieczeń elektrycznych urządzenia 10) czyszczenie i smarowanie uszczelek drzwiowych; 
11) kontrola drzwi, ewentualnie ich regulacja. Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 
miesięcy. 1) czyszczenie filtra powietrza; 2) sprawdzenie systemu bezpieczeństwa urządzenia 
(obwody elektryczne, instalacja pneumatyczna - regulatory ciśnienia, manometry); 3) 
sprawdzenie systemu zasilania parą (zawory sterowane pneumatycznie, zawór kulowy oraz 
manometry); 4) czyszczenie odwadniacza, wymiana uszczelki. Czynności wykonywane przez 
serwis - raz na 12 miesięcy. 1) sprawdzenie szkła w wytwornicy pary; 2) wymiana filtra 
powietrza; 3) wymiana uszczelek drzwi i smarowanie; 4) czyszczenie pompy próżniowej; 5) 
czyszczenie zbiorników zasilających w wodę pompę próżniową i pompę doładowującą 
wytwornicę pary. MYJNIA – DEZYNFEKTOR MIELE G 7824 oraz 7826 Czynności 
wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w miesiącu. 1) 
czyszczenie filtrów w komorze mycia. 2) czyszczenie filtrów na zasilaniu wodą zimną, ciepłą 
i demineralizowaną. 3) kontrola uszczelnienia komory mycia – w razie konieczności wymiana 
uszczelki drzwi 4) płukanie układu dozowania środków chemicznych i kalibracja, a w razie 
konieczności wymiana zespołu tłoczącego pompy dozującej 5) Kontrola i czyszczenie ramion 
natryskowych myjni i w wózkach wsadowych, w razie konieczności wymiana łożysk ramion 
natryskowych; 6) czyszczenie zaworu zwrotnego agregatu suszącego, w razie konieczności 
wymiana uszczelki zaworu; 7) kontrola kondensatora oparów; 8) sprawdzenie szczelności 
układu suszenia; 9) sprawdzenie szczelności pomp obiegowych; 10) sprawdzenie układu 
wentylacji myjni; 11) kontrola stanu opasek zaciskowych na wszystkich wężach gumowych; 
12) sprawdzenie połączeń elektrycznych i kontrola styków styczników elektrycznych; 13) 
kontrola mechaniki drzwi i zamknięcia; 14) kontrola poprawności działania programów, 
przebieg próbny programu; 15) wymiana filtra zgrubnego (co 200 godzin pracy). 16) 



wymiana filtra dokładnego (co 500 godzin pracy). ZGRZEWARKA HAWO HM 850 
Czynności wykonywane przez serwis - co 6 miesięcy. 1) czyszczenie wnętrza zgrzewarki; 2) 
kontrola taśm teflonowych prowadnic pasków transportowych, ew. wymiana 3) kontrola taśm 
teflonowych grzałek; 4) kontrola rolki dociskowej; 5) kontrola poprawności działania 
drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 6) kontrola zużycia pasków 
transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) 
kalibracja temperatury i docisku rolki dociskowej; 10) przeprowadzenie testu poprawności 
zgrzewu - Hawo Test. Czynności wykonywane przez serwis - co 12 miesięcy. 1) czyszczenie 
wnętrza zgrzewarki; 2) wymiana taśm teflonowych prowadnic pasków transportowych; 3) 
wymiana taśm teflonowych grzałek; 4) wymiana rolki dociskowej i kalibracja docisku rolki; 
5) kontrola poprawności działania drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 
6) wymiana pasków transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki, smarowanie przekładni 
silnika; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) kalibracja temperatury; 10) 
przeprowadzenie testu poprawności zgrzewu - Hawo Test. DOZOWNIK ŚRODKÓW 
DEZYNFEKCYJNYCH STREAMLINE 8551 GB Czynności wykonywane przez serwis - raz 
na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża zasilającego, ewentualnie wymiana; 
2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 3) sprawdzenie działania 
przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie lanc i zaworów zwrotnych, 
ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) sprawdzenie dozowania środka 
dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu działania urządzenia.  
 
II.5) Główny kod CPV: 50000000-5  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
50400000-9 
50421200-4 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 
i 21ustaw Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15; 3. Oświadczenie 
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się zamówienia publiczne w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22;  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2) 
Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 1 do SIWZ; 3) 
Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, 4) Oświadczenie Wykonawcy o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie 
warunków, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ powołuje się na zasoby innych 
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
pkt. 4 6) Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i 
wykazaną w KRS.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena za usługi konserwacji 60,00 
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej 30,00 
Okres gwarancji po naprawie 10,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Dotyczy części 4 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w 
następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła 
zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku niektórych przekształceń, 
przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT –cena brutto nie ulegnie zmianie, 
nastąpi jedynie zmiana ceny netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której nie 
było informacji w chwili składania ofert, Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy nie będzie 
skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 
pkt 1 Umowy; 4) zmiana terminu realizacji Umowy, wynikająca z przyczyn, których nie dało 
się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana która jest uzasadniona potrzebami 
Zamawiającego; 5) zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i naprawie objętych 



przedmiotem Umowy w wyniku zmniejszenia bądź zwiększenia ich ilości wynikających z 
zakresu działalności Zamawiającego. 6) zmiany w zakresie waloryzacji wynagrodzenia 
pracowników Wykonawcy określone szczegółowo w § 9. Dotyczy części 1- 3 Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w 
przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów 
zawierających umowę (w wyniku niektórych przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana 
stawki podatku VAT –cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto. W 
przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której nie było informacji w chwili składania ofert, 
Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Odstąpienie od Umowy nie będzie skutkowało naliczeniem przez 
Zamawiającego kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy; 4) zmiana terminu 
realizacji Umowy, wynikająca z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili 
zawierania Umowy lub zmiana która jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 5) zmiany 
ilości urządzeń podlegających konserwacji i naprawie objętych przedmiotem Umowy w 
wyniku zmniejszenia bądź zwiększenia ich ilości wynikających z zakresu działalności 
Zamawiającego.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-03-11, godzina: 12:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 



Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług konserwacji i napraw aparatów RTG. 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Część 1: WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, MINIMALNY 
ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji 
jezdnej Planmeca Intra 2005 2. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji jezdnej 
Planmeca Intra 2003 3. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji ściennej Planmeca 
Intra 2008 4. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji ściennej Planmeca Intra 2008 
5 Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych PLANMECA 2016 6. Aparat do zdjęć 
pantomograficznych i cefalometrycznych Promax X-ray 2003 7 TOMOGRAF 
CYFROWYTOMOGRAF QR Srl/NEWTOM VGi 2010 1. Stała konserwacja aparatów 
rentgenowskich obejmuje przegląd roczny. Przegląd powinien być zgodny z zaleceniami 
podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 2. Wszelkie drobne naprawy i 
czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym koszt 
materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 3. Każdorazowo po dokonaniu przeglądu 
lub naprawy aparatów należy wystawić protokół przeglądu lub awarii z wyszczególnieniem 
zakresu wykonanej usługi oraz dokonać odpowiedniego wpisu do paszportu urządzenia. 4. 
Raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego: - pomiar wytrzymałości 
napięciowej; - pomiar rezystancji izolacji; - pomiar ciągłości uziemienia; - pomiar prądu 
upływu 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50421200-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena za usługi konserwacji 60,00 
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej 30,00 
Okres gwarancji po naprawie 10,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  

2 Nazwa: 
Świadczenie usług konserwacji i napraw cyfrowego aparatu 
pantomograficznego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Część 2 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, 
MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: CYFROWY APARAT 



PANTOMOGRAFICZNY CARESTREAM APARAT: CS 9000C - szt. 1 LAMPA RTG: 
OPX105 2013 - szt. 1 Czynności związane z przeglądem aparatu: Raz w roku: 1) Kontrola 
stabilności zamocowania aparatu; 2) Kontrola działania przycisków konsoli sterującej 
aparatu; 3) Kontrola działania diod sygnalizacyjnych na konsoli aparatu; 4) Kontrola 
konserwacja silników przesuwu w osi X i Y; 5) Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów i 
łożysk kolumny; 6) Sprawdzenie generatora pod katem wycieku oleju; 7) Sprawdzenie i 
kalibracja linii laserowych; 8) Kontrola stabilności mocowania i kalibracji przystawki cefalo; 
9) Test kolimatorów; 10) Kontrola czytelności tabliczek znamionowych aparatu; 11) Kontrola 
geometrii zdjęć pantomograficznych – test kulkowy; 12) Kontrola rozdzielczości obrazu w 
przystawce cefalometrycznej; 13) Kontrola środka rotacji głowicy aparatu; 14) Kontrola 
jakości obrazów: a. 2D – pantomograficzne b. cefalometryczne 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50421200-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena za usługi konserwacji 60,00 
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej 30,00 
Okres gwarancji po naprawie 10,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń RTG w ciemni 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Część 3 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, 
MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1. WYWOŁYWARKA DO 
FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR DENTAL XR - 24 PRO Z REGENERATOREM 
2008 - szt. 1 2. WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR DENTAL 
XR - 24 NOVA Z EGENERATOREM 1997 - szt.1 1. Stała konserwacja ciemni polegająca 
na: Dwa razy w miesiącu: a) mycie wywoływarek; b) czyszczenie sekcji wywoływacza, 
utrwalacza i wody; c) czyszczenie zespołów transportu wywoływacza, utrwalacza i wody oraz 
elementów podawania filmów; d) czyszczenie obiegów wewnętrznych i zewnętrznych; e) 
wymiana odczynników, uzupełnienie regeneratorów; f) sprawdzeniu parametrów 
technicznych; g) kontrola sensytometryczna – densytometrycznej błon filmowych RTG Raz 
w roku: a) sprawdzenie światłoszczelności ciemni; b) wykonanie testu bezpieczeństwa 
elektrycznego 2. Przegląd powinien być zgodny z zaleceniami podawanymi przez 
producentów poszczególnych urządzeń. 3. Wszelkie drobne naprawy i czynności 



konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym koszt materiałów 
eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 4. Przegląd urządzeń musi zostać potwierdzony 
wpisem do paszportu technicznego urządzenia. 5. W przypadku konieczności demontażu, 
montażu urządzenia, wydania orzeczenia technicznego lub wyceny Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania ww. czynności w ramach umowy i uzgodnionych cen za roboczogodziny.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50421200-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena za usługi konserwacji 60,00 
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej 30,00 
Okres gwarancji po naprawie 10,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  

4 Nazwa: 
Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń w Centralnej 
Sterylizatorni  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Część 4 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, 
MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1 Stacja uzdatniania wody 12 SUW 
1000 1 2 Myjnia ultradźwiękowa – po okresie gwarancji 157436 SONIC 33 1 3 Urządzenie 
do mycia ręcznego WorldChem - 959 GBD 1 4 Sterylizatory parowe 205224206231 DS 2000 
HR 6.6.6 DS 2000 HR 3.3.6 2 5 Myjnie-dezynfektor MIELE 00/74321128 743918655 G7824 
G7826 2 6 Zgrzewarki Hawo 416962 416963 hm 850 2 7 Dozownik środków 
dezynfekcyjnych - STREAMLINE 8551 GB 1 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 
3 miesiące. 1) wykonanie badania jakości wody na zasilaniu stacji, po zmiękczaniu i po 
osmozie (pomiar zawartości żelaza, chloru, ph, twardości wody, przewodności elektrycznej 
wody). Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. FILTR WSTĘPNEGO 
UZDATNIANIA 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) wymiana filtra 
wstępnego; 3) wymiana filtra węglowego; 4) kontrola i ewentualna korekta nastawy 
sterownika głowicy zmiękczacza; 5) czyszczenie układu zasilania zbiornika solanki; 6) 
sprawdzenie szczelności połączeń węży zasilających, ewentualnie ich wymiana w 
mieszalniku płynów dezynfekcyjnych; 7) sprawdzenie działania i szczelności zaworu 
zasilającego; 8) płukanie systemu dozowania; 9) sprawdzenie dozowania środka 
dezynfekcyjnego; 10) wykonanie testu działania urządzenia. OSMOZER 1) sprawdzenie 
szczelności połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i 



sterujących pracą osmozera; 3) kontrola i ewentualna korekta parametrów pracy; 4) kontrola i 
ewentualna wymiana wkładu filtra świecowego; 5) kontrola działania lampy uv (wymiana 
palnika lampy co 8000h); 6) wykonanie badania przewodności elektrycznej wody; 7) 
czyszczenie zaworu elektromagnetycznego. HYDROFOR 1) sprawdzenie szczelności 
połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i sterujących pracą 
hydroforu;/ 3) wykonanie badania jakości wody w jednym z punktów poboru wody w 
instalacji; 4) kontrola ciśnienia w poduszce powietrznej. ZBIORNIK WODY 
OCZYSZCZONEJ 1) sprawdzenie układu sterowania poziomem wody w zbiorniku; 2) 
kontrola i ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza. MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA 
POLSONIC 33 (po zakończeniu GWARANCJI – 07.06.2020 r.) Czynności wykonywane 
przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie działania zaworu spustowego. 2) 
sprawdzenie działania czujnika poziomu wody. 3) sprawdzenie działania przetworników 
ultradźwiękowych. 4) sprawdzenie działania grzałek ewentualnie ich wymiana. 5) 
sprawdzenie poprawności działania myjni ultradźwiękowej w całym zakresie temperatur 
(pomiar temperatury kąpieli myjącej). URZĄDZENIE DO MYCIA RĘCZNEGO WRAZ Z 
DOZOWANIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH WORLDCHEM 959 GBD Czynności 
wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża 
zasilającego, ewentualnie wymiana; 2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu 
zasilającego; 3) sprawdzenie działania przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie 
lanc i zaworów zwrotnych, ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) 
sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu 
działania urządzenia. STERYLIZATOYR PAROWE DS 2000 HR 6.6.6 oraz DS 2000 HR 
3.3.6 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w 
miesiącu. 1) wymiana wody w wytwornicy pary; 2) sprawdzenie działania zaworu 
bezpieczeństwa w wytwornicy pary; 3) sprawdzenie poprawności działania czujników 
ultradźwiękowych poziomu wody w wytwornicy pary; 4) czyszczenie sita spustu komory; 5) 
kontrola wyłączników i listw bezpieczeństwa; 6) sprawdzenie połączeń elektrycznych i 
kontrola styków styczników elektrycznych; 7) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych 8) 
kontrola i czyszczenie filtra siatkowego w instalacji pary i wody; 9) sprawdzenie 
zabezpieczeń elektrycznych urządzenia 10) czyszczenie i smarowanie uszczelek drzwiowych; 
11) kontrola drzwi, ewentualnie ich regulacja. Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 
miesięcy. 1) czyszczenie filtra powietrza; 2) sprawdzenie systemu bezpieczeństwa urządzenia 
(obwody elektryczne, instalacja pneumatyczna - regulatory ciśnienia, manometry); 3) 
sprawdzenie systemu zasilania parą (zawory sterowane pneumatycznie, zawór kulowy oraz 
manometry); 4) czyszczenie odwadniacza, wymiana uszczelki. Czynności wykonywane przez 
serwis - raz na 12 miesięcy. 1) sprawdzenie szkła w wytwornicy pary; 2) wymiana filtra 
powietrza; 3) wymiana uszczelek drzwi i smarowanie; 4) czyszczenie pompy próżniowej; 5) 
czyszczenie zbiorników zasilających w wodę pompę próżniową i pompę doładowującą 
wytwornicę pary. MYJNIA – DEZYNFEKTOR MIELE G 7824 oraz 7826 Czynności 
wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w miesiącu. 1) 
czyszczenie filtrów w komorze mycia. 2) czyszczenie filtrów na zasilaniu wodą zimną, ciepłą 
i demineralizowaną. 3) kontrola uszczelnienia komory mycia – w razie konieczności wymiana 
uszczelki drzwi 4) płukanie układu dozowania środków chemicznych i kalibracja, a w razie 
konieczności wymiana zespołu tłoczącego pompy dozującej 5) Kontrola i czyszczenie ramion 
natryskowych myjni i w wózkach wsadowych, w razie konieczności wymiana łożysk ramion 
natryskowych; 6) czyszczenie zaworu zwrotnego agregatu suszącego, w razie konieczności 
wymiana uszczelki zaworu; 7) kontrola kondensatora oparów; 8) sprawdzenie szczelności 
układu suszenia; 9) sprawdzenie szczelności pomp obiegowych; 10) sprawdzenie układu 
wentylacji myjni; 11) kontrola stanu opasek zaciskowych na wszystkich wężach gumowych; 
12) sprawdzenie połączeń elektrycznych i kontrola styków styczników elektrycznych; 13) 



kontrola mechaniki drzwi i zamknięcia; 14) kontrola poprawności działania programów, 
przebieg próbny programu; 15) wymiana filtra zgrubnego (co 200 godzin pracy). 16) 
wymiana filtra dokładnego (co 500 godzin pracy). ZGRZEWARKA HAWO HM 850 
Czynności wykonywane przez serwis - co 6 miesięcy. 1) czyszczenie wnętrza zgrzewarki; 2) 
kontrola taśm teflonowych prowadnic pasków transportowych, ew. wymiana 3) kontrola taśm 
teflonowych grzałek; 4) kontrola rolki dociskowej; 5) kontrola poprawności działania 
drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 6) kontrola zużycia pasków 
transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) 
kalibracja temperatury i docisku rolki dociskowej; 10) przeprowadzenie testu poprawności 
zgrzewu - Hawo Test. Czynności wykonywane przez serwis - co 12 miesięcy. 1) czyszczenie 
wnętrza zgrzewarki; 2) wymiana taśm teflonowych prowadnic pasków transportowych; 3) 
wymiana taśm teflonowych grzałek; 4) wymiana rolki dociskowej i kalibracja docisku rolki; 
5) kontrola poprawności działania drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 
6) wymiana pasków transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki, smarowanie przekładni 
silnika; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) kalibracja temperatury; 10) 
przeprowadzenie testu poprawności zgrzewu - Hawo Test. DOZOWNIK ŚRODKÓW 
DEZYNFEKCYJNYCH STREAMLINE 8551 GB Czynności wykonywane przez serwis - raz 
na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża zasilającego, ewentualnie wymiana; 
2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 3) sprawdzenie działania 
przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie lanc i zaworów zwrotnych, 
ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) sprawdzenie dozowania środka 
dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu działania urządzenia.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50400000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 31 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena za usługi konserwacji 60,00 
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej 30,00 
Okres gwarancji po naprawie 10,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


