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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę, montaż i uruchomienie nowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją
pomaeszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej na Pracownię Tomografii Komputerowej i

Pracownię RTG oraz przeniesieniem i uruchomieniem istniejących aparatów rtg dla
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu ż7,O7,2016r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: W związku z dostawą tomografu komputerowego prosimy o wyjaŚnienie czy Zamawiający
wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS
Zamawiającego na koszt wykonawcy?
Odpowiedź= Zamawiający określił w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wymagania w tym zakresie.
pytanie 2= Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z
posiadanym systemem RIS/PACS na koszt wykonawcy?
odpowiedź= Zamawiający określił w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wymagania w tym zakresie.
Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane
prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt,
na koszt wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 31.08.2OL6
r. pozostaje bez zmian.
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