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         Poznań, 14.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-22/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.09.2016r.,  08.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Doposażenie szpitala w sprzęt i 
aparaturę medyczną”. 
 Treść pytań jest następująca: 
 
1) Czy zamawiający zmieni zapis w pakiecie nr 15 w załączniku nr 3 w punktach 45 oraz 46:  

 
45. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 24 godz. TAK *NA Czas reakcji serwisu 
gwarancyjnego max. 48 godz. w dni robocze*  
46. Czas usunięcia usterki max. 48 godz. *NA Czas usunięcia usterki max. 72 godz. w dni 
robocze* 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 3 dot. zamówienia 
częściowego nr 15. 
 2) Dotyczy zamówienia częściowego nr 10  

a) pkt 16. Zestaw startowy 500 płyt oraz odpowiednia ilość taśm. Prosimy o informację jakie 
mają zostać dostarczone płyty w ramach zestawu startowego. Czy mają to być płyty CD 
czy DVD. Jeżeli mają być dostarczone płyty zarówno CD jak i DVD prosimy o podanie 
ilości w podziale na rodzaj płyt. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga płyt CD w liczbie 400 sztuk i DVD w liczbie 100 
sztuk. 
 b) pkt 44. Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez 

min. 10 lat od daty zawarcia umowy. Czy Zamawiający ograniczy dostępność części 
zamiennych do 5 lat od daty zawarcia umowy? W przypadku sprzętu komputerowego nie 
realne jest zapewnienie dostępności części zamiennych przez 10 lat. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 3 dot. zamówienia 
częściowego nr 10.  
 3) Proszę o udostępnienie załączników nr 2 i 3 w formie edytowalnej 

 
Odpowiedź: Zamawiający udostępni załączniki po podaniu adresu mailowego.    

                                                                                                                            Zamawiający 
 
                     Z-ca Dyrektora  

    ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
          mgr inż. Marzena Krzymańska 

                           / ---/  
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


