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Załącznik nr 1 do SIWZ I UMOWY  

 
CZĘŚĆ  3 – STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  

 
WYKAZ CZYNNOŚCI DO KONSERWACJI I NAPRAW: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy okresowe oraz naprawy sprzętu medycznego w 

celu zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy urządzeń stomatologicznych wymienionych w wykazie 
powyżej.  

2. Zakres okresowego przeglądu urządzenia winien zawierać ogólne oględziny sprzętu stomatologicznego, 
czynności konserwacyjne, w tym regulacja i smarowanie elementów współpracujących, wymianę 
wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych oraz przeprowadzenie odpowiednich testów, 
według dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej urządzenia stosownie do 
zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Podstawowy zakres czynności 
dla poszczególnych urządzeń został opisany  w powyższym wykazie.   

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Oferenta wizji stanu technicznego urządzeń poddawanych 
przeglądom w siedzibie Zamawiającego, w celu złożenia prawidłowej oferty. 

4. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca. Zużyte i wymienione materiały 
eksploatacyjne i części Wykonawca pozostawiać będzie u Zamawiającego. 

5. Wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające 
udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, przeszkolone w zakresie przeglądów 
urządzeń. 

6. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej własnością 
Wykonawcy.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) dokonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego / Karty Przeglądów dla danego urządzenia;  
2) wpisania wykonania prac oraz wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych w karcie pracy / 

raporcie serwisowym / protokole wykonania usługi lub innym równoważnym; 
3) wystawienia świadectwa / certyfikatu sprawności urządzenia z określeniem terminu następnego 

przeglądu; 
4) umieszczenia na aparacie w widocznym miejscu naklejki, informującej o terminie następnego 

przeglądu. 
8. Wykonawca oraz osoba upoważniona od strony Zamawiającego zobowiązani są do potwierdzenia 

wykonania usługi przez złożenie podpisu w karcie pracy / raporcie serwisowym / protokole wykonania 
usługi lub innym równoważnym dokumencie. Dokument powinien zawierać zapis, że aparat jest sprawny 
i dopuszczony do dalszego użytkowania.  

9. Potwierdzony przez obie strony dokument: karta pracy / raport serwisowy / protokół wykonania usługi 
lub inny równoważny, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

10. W przypadku negatywnego wyniku przeglądu (czego nie można było przewidzieć), Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania w paszporcie technicznym aparatu wpisu, wskazującego  
że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności. 

11. Warunki wykonania ewentualnej naprawy, koniecznej dla uzyskania sprawności techniczno - 
eksploatacyjnej urządzenia poddanego przeglądowi lub wymiany części wykraczających poza 
standardowy przegląd, będą regulowane niezależnymi zleceniami.  

12. Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza 
standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym z podaniem przewidywanych 
kosztów w protokole awarii. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 

13. Każdorazowo po wykonanej naprawie, Wykonawca jest zobowiązany dokonać prób eksploatacyjnych 
potwierdzających prawidłowe działanie urządzenia w obecności osoby upoważnionej. 

14. 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.  

                                   


