Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu
Opis przedmiotu zamówienia do przetargu na:
MONTAŻ I EKSPLOATACJĘ SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ
W SZPITALU POWIATOWYM W ZAWIERCIU
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem przetargu jest montaż i eksploatacja Systemu Telewizji Szpitalnej do odpłatnego
odbioru programów telewizyjnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
Szpital odda w najem powierzchnię do zainstalowania 49 odbiorników telewizyjnych oraz
urządzeń do poboru opłat o łącznej powierzchni nie większej niż 0,8 m2 dla jednego zestawu.
Wszelkie prace związane z wykonaniem systemu telewizji szpitalnej oferent wykona we własnym
zakresie i na własny koszt.
Wymagania odnośnie zaoferowanego systemu:

1. Nazwa podmiotu

Szpital Powiatowy w Zawierciu

2. Adres nieruchomości

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

3. Okres obowiązywania umowy

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony od
dnia podpisania na 36 miesięcy. Podstawą do rozpoczęcia
działalności będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany
przez Strony.

4. Minimalna wysokość opłaty z tytułu 18 zł netto + VAT / miesięcznie za jeden odbiornik
zainstalowania jednego zestawu do powiększona o opłatę ryczałtową za energię elektryczną;
odbioru tv szpitalnej
5. Termin wnoszenia opłat

14 dni od daty wystawienia faktury;

6. Zasady aktualizacji opłat i czynszu

Waloryzacja opłat raz w roku o wskaźnik
w Polsce, pierwsza waloryzacja styczeń 2018 r

inflacji

7. Opis przedmiotu zamówienia

1. instalacja 49 sztuk odbiorników (monitor płaski LCD)
o przekątnej minimum 32 cale DVB –T Mpg4 ), w
salach jednoosobowych dopuszcza się odbiorniki z
matrycą 24″; rok produkcji nie wcześniej niż 2010r.
2. wyposażenia odbiorników w piloty – 49 sztuk
3. słuchawki min. po 1 sztuce przy każdym odbiorniku,
łatwe do utrzymania w czystości, z atestem PZH,
certyfikatem CE lub słuchawki jednorazowe
dopuszczone na terenie RP i UE, ,
4. instalacji
49
sztuk
automatów
wrzutowych
przyjmujących bilon wielomonetowy (np. 2 zł, 5 zł)
5. montażu 49 sztuk stelaży do zawieszenia
odbiorników posiadających aprobatę techniczną
6. montażu instalacji antenowej
7. zainstalowania odrębnej linii zasilającej system
zabezpieczenia na każdym poziomie.
8. załączenie przejrzystych instrukcji obsługi.
9. Kanały TV płatne (minimum 20 programów
polskojęzycznych):
- kanały dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej;
- kanały satelitarne – min. 2;
- polskojęzyczne kanały dla dzieci (bajki) – min. 2 (w
tym kanał z bajkami dla najmłodszych dzieci)
10. wykonanie systemu w remontowanym oddziale
neurologicznym – nowa lokalizacja oddziału

8. Informacje dodatkowe

1. Dostosowanie powierzchni do potrzeb działalności
we własnym zakresie i na własny koszt Oferenta;
2. Szpital zastrzega, iż wkrótce część oddziałów będzie
remontowana i firma przystępująca do postępowania

musi być przygotowana technicznie do zmiany
systemu na nowocześniejszy;
3. Cena za godzinę dla użytkownika (pacjenta) nie
wyższa niż 2 zł za pierwszą godzinę z
zastrzeżeniem, że każda kolejna godzina musi być
mniejsza niż 2 zł.
4. Zamawiający wymaga zamontowania nieodpłatnie
4 szt. odbiorników TV bez automatów wrzutowych.
Odbiorniki nie mniejsze niż 32”.
Odbiorniki zostaną zamontowane w poczekalniach
dla pacjentów:
- przy Centralnej Rejestracji, Bud. A;
- poczekalnia SOR;
- poczekalnia Izba Przyjęć/ POZ nocna i św., opieka
zdrowotna
oraz w Oddziale Dziecięcym.
5.

Oferent ZOBOWIĄZANY JEST DO:
a) zainstalowania dodatkowych odbiorników LCD/LED HD 32"- 42" bez automatów wrzutowych
do odbioru kanału o tematyce informacyjnej i prozdrowotnej (zgodnie z ww. Informacjami
dodatkowymi),
b) zainstalowania sieci telewizyjnej w gabinetach lekarskich oraz dyżurkach pielęgniarskich
oddziałów szpitalnych, umożliwiającej nieodpłatny odbiór programów telewizji publicznej,
bez odbiorników TV, pilotów, słuchawek, uchwytów itp. - po ustaleniach z Zamawiającym;
c) zaoferowania i zapewnienia przez Oferenta w okresie obowiązywania umowy minimum 20
kanałów telewizyjnych polskojęzycznych, w tym przynajmniej 1 kanału wewnętrznego do
podawania informacji szpitalnych,
d) w razie zaistnienia takiej potrzeby - przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych zgodnie
z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną;
e) naprawy i konserwacje sieci telewizyjnej oferent wykonywać będzie na własny koszt.
Wymagany czas reakcji konserwatora na zgłoszenie i usunięcie drobnej usterki - do 24 h.
f) napraw i konserwacji sieci telewizyjnej na własny koszt.
g) wykonania prac związanych z montażem telewizji szpitalnej bez zakłócenia normalnego
funkcjonowania szpitala.
h) zainstalowania i uruchomienia systemu telewizji szpitalnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia zawarcia umowy.
Instalacja sieci do Systemu Telewizji Szpitalnej w remontowanych oddziałach będzie
następować zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, montaż odbiorników oraz uruchomienie
Systemu w tych oddziałach nastąpi w ciągu do 15 dni od dnia otrzymania informacji (e-mai)
o zakończeniu prac remontowych.
i) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed
uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej, a także przed Szpitalem.
j) wyrażenia zgody na zwiększenie ilości kompletów odbiorników w trakcie trwania umowy,
na pisemny wniosek Zamawiającego,
k) wyrażenia zgody na zmianę technologii przesyłu sygnału w trakcie trwania umowy.
6. Kryterium wyboru oferty
Cena – opłata z tytułu zainstalowania jednego zestawu do odbioru telewizji szpitalnej / m-c brutto
7. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do Regulaminu
Wyrażamy zgodę na zwiększenie ilości kompletów odbiorników w trakcie trwania umowy.
Wyrażamy zgodę na zmianę technologii przesyłu sygnału w trakcie trwania umowy.
8. Wymagane dokumenty:
- kopie pozwolenia, koncesji na tworzenie systemu TV szpitalnej, umowa z zaiks jeśli
obowiązujące przepisy wymagają takich umów lub pozwoleń.
- referencje dotyczące proponowanego do wdrożenia Systemu TV Szpitalnej – minimum 3
- opis proponowanego Systemu TV Szpitalnej
- opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej na min. 350.000 zł

Wykaz pomieszczeń, w których winny zostać zainstalowane zestawy
do odbioru programów telewizyjnych

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Ilość zestawów
do uruchomienia
w terminie 30 dni
od podpisania umowy

1

Oddział Dziecięcy

2

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

7

3

Oddział Chorób Wewnętrznych

14

4

Oddział Chirurgii Ogólnej

6

5

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

6

6

Oddział Neurologii

4

7

Oddział Okulistyki

3

8

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

6

9

- poczekalnia Centralna Rejestracja
- poczekalnia SOR,
- poczekalnia Izba Przyjęć/ POZ
nocna i św., opieka zdrowotna

RAZEM

3 + 1 odb. nieodpłatnie

1 odb. nieodpłatnie
1 odb. nieodpłatnie
1 odb. nieodpłatnie
49 + 4 nieodpłatnie

