
www.spzozparczew.pl 22.09.2014 

Parczew: Świadczenie usług serwisowych tomografu i stacji roboczej 

SPZOZ.V.ZP-3521/12/2014 

Numer ogłoszenia: 200853 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 

136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113 , strona internetowa 

www.spzozparczew.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług serwisowych 

tomografu i stacji roboczej SPZOZ.V.ZP-3521/12/2014. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszej 

usługi jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowania 

urządzeń. Zakres obsługi aparatury obejmuje: tomograf komputerowy prod. SIMENS Somatom 

Emotion 16 nr seryjny 78479 szt. 1, stacja robocza syngo MM Workplace nr seryjny 80462 szt. 

1. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług serwisowania sprzętu: regularne przeglądy 

okresowe (interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta), sprawdzenie 

bezpieczeństwa mechanicznego, kontrola występowania usterek zewnętrznych, inspekcja 

zużycia części, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, smarowanie ruchomych 

części mechanicznych, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacja software 

systemowego i aplikacyjnego, porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych, sprawdzenie 

funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, dokumentacja przeglądów. Kontrola 

jakości podczas przeglądów okresowych: sprawdzenie jakości obrazu, sprawdzenie wartości 

pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, ustawienie i regulacja odpowiednich wartości 

nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. Modyfikacje 

przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy 

urządzenia. Umowa obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

przeglądów. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godziny wykonywania 

usług serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Umowa nie obejmuje napraw i nie obejmuje dostawy części 

zamiennych. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl 22.09.2014 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia                    

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

uzasadnienie prawne: Postepowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki 

na postawie art. 67 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych. Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 66 w zw. z art.67 ust. 1pkt. 1 lit. 

a oraz art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r.,poz.907 tj. z późn. zm.). W oparciu o art. 66 ustawy Pzp, zamówienia z wolnej 

ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym 

Wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.1a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić 

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone z przyczyn technicznych 

o obiektywnym charakterze, co ma miejsce w tym przypadku. uzasadnienie faktyczne: 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy 

Prawo zamówień publicznych czyli w zakresie przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze, usługa może być zrealizowana tylko przez jednego Wykonawcę. Firma 

Simens Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej, dysponuje potencjałem technicznym, który zapewnia prawidłowe użytkowe 

funkcje serwisowanych urządzeń 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 Siemens Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, 

kraj/woj. mazowieckie. 
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