Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ dla PN-47/19/DW/UE
Opis przedmiotu zamówienia
Matryca wielodetektorowa do pomiaru małych pól
Lp.

PARAMETR TECHNICZNY

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

WARTOŚĆ
WYMAGANA

Producent

podać

Model/Typ/Nr katalogowy

podać

Kraj pochodzenia
Sprzęt fabrycznie nowy

podać
TAK

Rok produkcji nie wcześniej niż 2018
Wielodetektorowa matryca do kontroli jakości
planów leczenia w radiochirurgii stereotaktycznej
dla technik statycznych i dynamicznych
Kompatybilność z posiadanym przez użytkownika
systemem Octavius 4D.

Tak, podać
Tak, podać
Tak

2.2

Przygotowanie do pomiarów bez dodatkowych
narzędzi, możliwość umieszczania na stole
terapeutycznym.

Tak

2.3

Tak

2.5

Urządzenie posiada system mocowania „bez
narzędziowy” - nie wymagający zastosowania
narzędzi typu śrubokręt, młotek, klucze narzędziowe
itp. .
Jednorazowa aktualizacja oprogramowania przy
zakupie matrycy.
Rodzaj detektora: komora jonizacyjna.

2.6

Powierzchnia czynna matrycy 75mmx75mm±10%

Tak, podać

2.7

Detektory rozmieszczone na matrycy w odległości
≤2,5mm co najmniej na obszarze 50mm x 50 mm
Rozmiar pojedynczego detektora ≤2,4mm x 2,4 mm
x 0,5mm
Materiał, z którego wykonane jest urządzenia
umożliwia jego dezynfekcję z wykorzystaniem
standardowych środków stosowanych w Zakładzie
Radioterapii I wg. Załącznika „Dezynfektariusz
Szpitalny”.

Tak, podać

2.4

2.8
2.9

WARTOŚĆ OFEROWANA

Tak
Tak

Tak, podać
Tak

Warunki serwisu
3

Okres gwarancji min. 24 miesiące

TAK, podać
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5

6

7

8

9
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11

12
13

14

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią
w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady
tkwiące w dostarczonym sprzęcie.
Czas reakcji na zgłoszoną awarię 3 dni robocze od
przyjęcia zgłoszenia w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym, usunięcie usterki w maksymalnym
terminie kolejnych 14 dni roboczych, w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z
zagranicy w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie
okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z
eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji
każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy
Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w
paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin
kolejnego przeglądu i nowy termin upływu gwarancji.
W przypadku naprawy przekraczającej czas 14 dni
roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach
takich samych bądź lepszych z użytkowanym.
W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej
30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać
wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3
naprawach gwarancyjnych tego samego elementu
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego
elementu na fabrycznie nowy.
W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem
wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta
pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do
Paszportu Technicznego
Czy są wymagane przez producenta/dystrybutora na
terenie RP przeglądy? W przypadku gdy producent
lub dystrybutor stwierdzi, że nie są wymagane
przeglądy, wykonawca przedstawi i załączy do
umowy stosowne oświadczenie.
Podać wymaganą przez producenta/dostawcę liczbę
przeglądów lub kalibracji, jeśli dotyczy.
Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram
przeglądów zostanie dostarczony do kierownika
Sekcji Wsparcia Technicznego Zakładu Radioterapii I
w dniu uruchomienia sprzętu, jeśli dotyczy.
Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją
producenta lub dystrybutora w okresie gwarancji,
dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Zapis wykreślony na podstawie
Wyjaśnień treści SIWZ.

TAK

TAK

TAK/NIE

PODAĆ
TAK

TAK
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20
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Podać zakres przeglądu technicznego z
wyszczególnieniem wszystkich czynności jakie należy
wykonać jako załącznik do podpisania umowy, jeśli
dotyczy.
Czy producent wymaga części zamiennych do
wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji - jeśli
dotyczy.
Po przeglądzie Wykonawca wystawi
protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do
udzielania świadczeń zdrowotnych i dokona wpisu do
Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego
przeglądu, jeśli dotyczy.
Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników
Zamawiającego na własny koszt w zakresie obsługi
sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 8 osób)
udokumentowany zostanie stosownym
zaświadczeniem.
Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem
uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z
protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury.
Oryginał protokołu dostawy/odbioru
zostanie dołączony do faktury.

urządzenia

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
na terenie EU.
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dokument wystawiony w innym języku niż polski
wymaga tłumaczenia.
Dokumentacja dostarczona wraz z urządzeniem:
karta gwarancyjna (jeśli jest wymagana), instrukcja
obsługi w formie papierowej lub elektronicznej,
instrukcja mycia/sterylizacji.
Deklaracja Zgodności z aktualnymi normami
Wspólnoty Europejskiej, Wpis lub Zgłoszenie do
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz
oznakowanie CE.
Materiały producenta potwierdzające/określające
parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
należy dołączyć do oferty (np. foldery, opisy
techniczne, katalogi itp.).

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

Uwaga – dotyczy wszystkich pozycji załącznika
Brak potwierdzenia w kolumnie „Wartość oferowana” będzie traktowane przez Zamawiającego jako brak
danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu i tym samym Zmawiający odrzuci ofertę.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się przypadku wygrania
przetargu do dostarczenia aparatu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
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Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu
gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
…………………, dnia ………….. 2019r

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
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