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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji rstotnych Warunków Zamówienia

na dostawę mikroskopu operacyjnego na potrzeby Oddziału Neurochirurgii d!a potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 13.07.201Br. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Dotyczy załącznika 1 do SIWZ tabeli w zakresie,,Gwarancja" pkt.2
Czy Zamawiający uzna za przystąpienie do naprawy/ zamówienie części potrzebnych do naprawy?
Wielokrotnie na podstawie opisu awarii urządzenia serwis jest w stanie określić rodzaj usterki i zamówić części
co wiąze się z szybszą reakcją serwisu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie uzna powyższego, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2: Dotyczy załącznika 1 do SIWZ tabeli w zakresie,,Gwarancja" pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ostateczny termin naprawy wynosił 7 dni w przypadku napraw
nie wymagających sprowadzenia części z zagranicy a 10 dni w przypadku napraw których usunięcić wiąze się z
kon iecznością sprowadzen ia części z zagranicy?
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraza zgodę.
Pytanie 3: Dotyczy załącznika 1 do SIWZ tabeli w zakresie -Gwarancja" pkt. 4
Prosimy Zamawiającego od wymogu podania serwisanta poniewaz na etapie składania oferty bardzo cięzko jest
określić jedną osobę która będzie Zajmowała się serwisem w ciągu 24 miesięcy okresu gwarancji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4: Dotyczy załącznika 1 do SIWZ tabeli w zakresie ,,Gwarancja" pkt. 5 oraz § 5 pkt. 4 wzoru
umowy Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wymiany urządzenia na nowe w przypadku 3
istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie
ostatecznym określonym w ust.3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zobowiązuje
się do wymiany całego podzespołu lub elementu urządzenia na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku
wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu lub elementu lub w przypadku niemożności dokonania
naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w ust. 3." Naszą proŚbę motywujemy tym iz trzykrotna awaria np.
kółka statywut przy obecnych zapisach powodowałaby konieczność wymiany całego, bardzo drogiego urządzenia
na nowe,
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
całego podzespołu lub elementu urządzenia na nowy/ w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych
awarii tego samego podzespołu lub elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie
ostatecznym określonym w ust. 3."
Pytanie 5; Dotyczy § 5 pkt. 5 wzoru umowy
Prosimy zamawiającego o odstąpienie od zapisu w związku z pytaniem nr 4,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany 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 19.07.2O18 r. pozostaje bez zmian.
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