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Wyjaśnienia nr 1
1. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę doposażen.a w sprzęt medyczny dIa oddziału Urologii dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapYtaniami do Wymienionej w tytu|e niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaIiśmy W dniu 11.07.201Br. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: W zwiqzku dostawą aparatu USG oraz sprzętu endoskopowego prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiajqcy Wymaga dostarczenia Iicencji na podłqczenie dostarczanego urządzenia do systemu
RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie Wymaga.
Pytanie 2.. Czy Zamawiajqcy Wyma9a integracji i konfiguracji dostarczanego urzqdzenia z
posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
odpowiedź: Nie, Zamawiajqcy nie Wymaga.
Pytanie 3: W związku z tym, ze na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz
jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiajqcy Wymaga/ aby całość przedmiotu
zamówienia w tym e|ementy zapewniające poprawnq komunikację aparatu USG oraz sprzętu
endoskopowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancjq na okres jak w SiWZ?
odpowiedź: Nie, Zamawiajqcy nie wymaga.
Pytanie 4: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu
nr 2 w terminie 42 dni od daty podpisania umowy?
odpowiedźl Tak, Zamawiajqcy wyraia zgodę na termin rea|izacji Pakietu 2 w terminie 42 dni od
daty podpisania umowy.

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a|e
nie powodujq konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiajqcy
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 18.o7.2018
r. pozostaje bez zmian.
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