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Poznań, dnia 13 listopada 201Br.

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę wyposażenia dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Wielospecja listycznego Szpitala przy
ul. Szwaicarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 09.11,201Br. uprzejmie wyjaŚniam:
Pytanie L: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie certyfikatu systemu zarządzania jakością
ISO 9001 certyfikatem ISO 13485:?016, który jest dokumentem potwierdzającym wdrożenie
i

utrzymywanie systemu jakości dla wyrobów medvcznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 27 7gł ĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY
DUODENOSKOP (wideoduodenoskop z systemem blokującym prowadnice)
Punkt 12, Czy Zamawiający dopuŚci do postępowania duodenoskop z uszczelfiionym kanałem
elewatora i jednorazowymi nakładkami na końcówkę dystalną?
Odpowiedźl. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 3: V. GWARANCJA, Punkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:
,,Autoryzowany serwis na terenie kraju,
- mozliwośćniezwłocznego kontaktu z serwisem,
w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od dostarczenia sprzętu do
siedziby serwisu Wykonawcy, w okresie gwarancji na jego koszt"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający modyfikuje zapis w sposób
następującyl
,,Autoryzowany serwis na terenie kraju,
- mozliwośćniezwłocznego kontaktu z serwisem,
w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 12 godzin od dostarczenia sprzętu do
siedziby serwisu Wykonawcy. W okresie gwarancji wykonawca gwarantuje bezpłatny transport
kurierem urządzenia do i z serwisu. Odbior sprzętu przez kuriera nastąpi w terminie nie póŹniej niż
t2 godzin od zgłoszenia w serwisie awarii sprzętu".
Pytanie 4: Punkt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:
|,czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyc 5 dni roboczych w przypadku drobnych napraw/ a w
przypadku konieczności sprowadzenia częścizzagranicy 12 dni roboczych"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający modyfikuje zapis w sposób
następujący:
,,czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyĆ 5 dni roboczych, a w przypadku koniecznoŚci
sprowadzenia częścizzagranicy 10 dni roboczych".
Pytanie 5, Z^ŁI\CZNIK Nr 1,do SIWZ -,FORMULARZ OFERTOWY iZAŁĄCZNIK Nr 4 - UMOWA
DoSTAWY

Punkt5iĘ5ustęp4

Czy ZamaŃiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:
,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy/ w okresie gwarancji, w
przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemoznoŚci
doko5lapia naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o

jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuzszYm niŻ t4
dni roboczych?"
Jednocześnie wnosimy o dopisanie, iz
,,w wypadku dostarczenia równorzędnego sprzętu zastępczego na okres przedłuzającej się naprawy/
nie będą miały zastosowania przepisy umowy w zakresie: ,,w przypadku niemozności dokonania
naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w ust, 3".
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6= ZAŁĄCZNIK Nr 4 - UMOWA DOSTAWY
Ę 6 ustęp 1.2
Prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie ponizszego warunku:

,,kara nie będzie naliczana, jezeli wykonawca na okres przedłuzającej się naprawY poza terminy
opisane w § 5 ustęp 3 dostarczy Zamawiającemu równorzędne urządzenie zastępcze".
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
poniewaz wyjaśnieniado SIWZ nie prowadzą do zmiany treŚci ogłoszenia o zamówieniu
nie powodują koniecznościzwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 16.11.2018
r. pozostaje bez zmian.
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