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Sprostowanie do Wyjaśnień nr 1" do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na budowę usług elektronicznych oraz naezbędnego do tego celu doposażenia

infrastruktury sprzętowej i programowei przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Mićjskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, z dnia 31 stycznia 2O18 roku

Zamawiający prostuje błędnie udzieloną odpowiedŹ do pytania nr 7, jest:

Pytanie 7= Załącznik nr 6C - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3 - serwery:
Czy Zamawiający alternatywnie do panelu diagnostycznego na serwerze dopuści diagnostykę poprzez
system zda l nego zarządzania?
Od powied ź: Zamaw iający zm odyfi kował wyma ga n ia SIWZ

Winno być:

Pytanie 7= Załącznik nr 6C - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu'nr 3 - serwery:
Czl/ Zamawiający alternatywnie do panelu diagnostycznego na serwerze dopuści diagnostykę poprzez
system zda l nego zarządzania?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszczar podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ,

Z poważaniem
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