
''SZPITAL PowIAToWY wE wRZnŚNI,,
SPOŁKA Z a.O.w restrukturyzacji

62-300 Wrześniao ul. Słolvackiego 2

system
zarządzania
lso 9001;2015

lD 9105047698

Września, dn, I7,l2,2021r.

SA-381-17/21

Dofyczy postępowania: ,,Obsługa serwisowa w zakre§ie przeglądów i konserwacji urządzeń
firmy Drager"

,,Szpital Powiatow_v we 'Wrześni" Sp. z tl. o. rv restrukttrryzacji ul. Słorąraokięgo 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Re.jonolłym Poznali -- Noi.ve Miasto i Wi]da w Poalaniu. IX Wydział Gospoclarczy

Iłajowego Rejeshu Sądowego KRS 0000290122, NiP 789-16-s2-746" REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładolvego ; 3 ó. 65 0.000,00 zł

centrala:+48 61 Ę7 a5 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 iax: +486143'7 97 30
www.s4ritalrłT zesnia.ho.me_.p1 ; ełnail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

Lp. Pł.tanie odpowiedź
1 pytanie do załacznika nr 3

W przedstawionym wykazie aparafilry medycznej w pozycji nr 40
Zamawiający określa częstotliwość wykonania przeglądów dla
centrali ICS na lx rok (co 12 m-cy). Zgodnie z wymogami
producenta, przeglądy centrali ICS powinny byó wykonnvane co
ż4 miesiące. Crry * celu zapewnienia zgodności z wymogami
producenta, Zamawiający zgodzi się na zmianę częstotliwości
wykonyrvania przeglądu na: 1 x na 2lata ( co ż4 m-ce)?

Zamawiający modyfikuje zapis
SWZ dla pozycji 40 na
,,wykonywania przeglądu na: 1 x na
ż lata ( co 24 m-ce)?"

2 W opisie przedmiotu zamówienia - SWZ Pkt. 4 Ust. 1 pkt 2 ppkt.
5) jak równiez w załączniku nr 8 § 1 ust.2 lit. e) - Zamawiający
określa że przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
dojazdy, diagnozy i kalibracje sprzętu. Czry w ramach diagnozy,
Zamawiający wymaga wykonania diagnosfyki urządzeń j edynie w
zakresie usteręk stwierdzonych w trakcie przeglądu wządzenia?

Tak w ramach diagnory,
Zamawiający wymaga wykonania
diagnostyki urządzeń jedynie w
zakresie usterek stwierdzonych w
trakcię przeglądu urządzenia

J W opisie przedmiotu zamówienia - SWZ Pkt. 4 Ust. 1 pkt 2 ppkt.
7) jak również w Zńączniku nr 8 § 1 ust,2 lit. g) - Zamawiający
zobowiązuję wykonawcę w ramach obsfugi serwisowej do
nielimitowanej wymiany wszelkich niezbędnych części przy
wykonyrvanych pracach serwisowych i konserwacyjnych. Prosimy
o doprecyzowanie, czy zapis ten doĘczy wymiany wszelkich
niezbędnych części wymaganych przęz producenta przł
pr ze glądach/kon s erwac j ach okre s owych ?

Tak - zapis ten doĘczy wymiany
wszelkich niezbędnych części
wymaganych przez producenta przy
pr ze glądacVkon s e rwacj ac h
okresowych

4 Czy * celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się
nazmianę wysokości kary opisanejw załączniku nr 8 § 7 ust. 1 z
1% miesięcznego wynagrodzenia brutto na 0,5%o miesięcznego
wynagrodzenia brutto?

Zamawiający nie v,ryraża zgody.

5 Czy * celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się
na zmianę wysokości kary opisanej w zńączniku nr 8 § 7 ust. 4 z
1% miesięcznego wynagrodzenia brutto na 0,5oń miesięcznego
wynagrodzenia brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody,
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