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SR/XV-270-1(1)-SS/19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie stałej obsługi serwisowej oraz napraw sprzętu medycznego.
SR/XV-270-1-SS/19
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na świadczenie stałej obsługi serwisowej oraz napraw sprzętu medycznego.
PYTANIE:
Dotyczy SIWZ Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia pkt .1. Przedmiot zamówienia, ppkt.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przeglądy endoskopów były wykonywane co 12 miesięcy ?
Zgodnie z najnowszymi wymogami producenta sprzętu, endoskopy podlegają przeglądom co 12
miesięcy.
ODPOWIEDŹ:
Tak.
PYTANIE:
SIWZ Rozdział III pkt. 9.2 Czy Zamawiający dopuści również inny dokument (świadectwo
ubezpieczeniowe) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Tak.
PYTANIE:
Czy ze względu na fakt, że oferta będzie złożona elektronicznie za pośrednictwem ePUAP,
Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza oferty pkt. „Hasło dostępu do pliku JEDZ”?
Prosimy również o potwierdzenie, że w związku z elektroniczną formą oferty, formuły zawarte we
wzorach formularzy takie jak ‘pieczątka” „ podpis i pieczęć” nie mają zastosowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z formularza oferty pkt. „Hasło dostępu do pliku JEDZ”
oraz że w związku z elektronizację pieczątka i podpisy z pieczęcią nie mają znaczenia.
PYTANIE:
Dot. par. 6 ust. 4 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przystąpienie do usuwania awarii było liczone w dni robocze (w
ciągu 24 godzin w dni robocze)?
ODPOWIEDŹ:
Jak w SIWZ.
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