Załącznik nr 11 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – część nr 2
Tomograf komputerowy
GE Lightspeed RT 16 (rok produkcji 2007) wraz z
wyposażeniem, na które składa się:
- konsola operatorska,
- gantry,
- stół terapeutyczny,
- oprogramowanie i hardware systemu TK,
- PDU wraz z UPS,
- konsola opisowa AW 4.4 – 1szt.,
- markery laserowe Dorado 3.
Wymagania i zakres:
I. Okresowe przeglądy techniczne (nie rzadziej niż 3 razy w roku), tomografu komputerowego,
zgodnie z zaleceniami i specyfikacją producenta,
II. Okresowe przeglądy techniczne (nie rzadziej niż 1 raz w roku), stacji opisowej AW,
markerów laserowych, UPS,
III. Diagnostyka i naprawy wraz ze wszystkimi częściami zamiennymi (bez wymiany lampy
RTG).
IV. Pakiet serwisowy:
1. Praca serwisantów (robocizna wraz z dojazdami);
2. Zdalna diagnostyka (przez cały czas trwania umowy);
3. Call-serwis (nielimitowane konsultacje telefoniczne).
V. Pozostałe warunki:
1. Czas reakcji serwisu – do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia (w tym telefonicznie);
2. Rozpoczęcie naprawy – dla awarii zgłoszonej do godz. 16:00 – najpóźniej w następnym
dniu roboczym;
3. Usunięcie awarii niewymagające części zamiennych – do 2 dni roboczych od zgłoszenia;
w przypadku awarii wymagających części zamiennych – do 4 dni roboczych od zgłoszenia; w
przypadku zdalnej diagnostyki – do 4godzin od zgłoszenia.
VI. Pozostałe wymagania:
1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie wykonywał testy bezpieczeństwa
elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca winien posiadać niezbędną dokumentację serwisową tomografu i dostęp do
kodów serwisowych. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji serwisowych oraz
kodów serwisowych.
3. Wykonawca zapewnia stały 24-godzinny serwis urządzenia za pośrednictwem łącza
internetowego.
4. Wykonawca musi zapewnić również instalowanie i wdrażanie udostępnianych przez
producenta aktualnych wersji oprogramowania, wykonywanie zalecanych przez
producenta innych modyfikacji tomografu lub jego elementów gwarantujących
bezpieczną eksploatację urządzenia.
5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie wykonywał również testy
specjalistyczne (co najmniej 1 x w roku) urządzenia radiologicznego wraz ze stacjami
opisowymi AW, wraz z zapewnieniem zgodności urządzeń z wymogami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z
2017 poz. 884).

