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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę aparatu do biometrii optycznej d!a Oddziału OkuIistyki Wielospecjalistycznego
SzpitaIa Miejskiego im. Iózeta Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 05.72.2016r. uprzejmie wyjaŚniam:
PYtanie 1: Dot. wzoru umowy § 5 pkt. 4 óraz formularz ofertowy pkt. D (gwarancia) opkt. 5
Zamawiający w w/w punkcie projektu umowy wymaga wymiany urządzenia na nowe w przypadku
wystąpienia trzech istotnych awarii lub w przypadku niemozności dokonania naprawy w terminie.
Oferowane przez nas urządzenia zbudowane są w systemie modułowym. W razie awarii naprawiany
jest odpowiedni moduł, a naprawa polega przeważnie na jego wymianie na nowy. Czy w z.wiązku z
Powyzszym Zamawiający wyrazie zgodę na zapis mówiący tylko o wymianie podzespołu/modułu na
nowy w przypadku jego 3-krotnej awarii, bez wymiany sprzętu na nowy?

Odpowiedźl Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2: Dot. formularza ofertowego pkt. D (gwarancja) ppkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie terminu usunięcia awarii do 72 h orazjezeli wystąpi
koniecznoŚĆ sprowadzenia częŚci zamiennychzzaganicy do 10 dni od daty zgłoszenia awarii?

Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanle 3: Dot. formularza ofertowego pkt. D (gwarancia) ppkt. 1
Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na sprzęt
medyczny standardowa gwarancja wynosi 12 miesięcy. Wydłuzając ją o kolejny rok Zamawiający
naraza się na zwiększenie ceny oferowanych urządzeń o koszt zabezpieczenia gotowości serwisu do
napraw w dodatkowym okresie. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na okres
gwarancji dla Pakietu nr 1 wynoszący 12 miesięcy?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu i
nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuŻa terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na o7.L2.2o16
r. pozostaje bez zmian.
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Opracowała:
Anna Jaćkouiał
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