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Szpital

CERTY IKAT 2916/17

bez bólu

Szczecin, dnia 31.08.2017 r.

Dotyczy: świadczenia usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego systemu poczty pneumatycznej
w kompleksie obiektów SPWSZ w Szczecinie z lokalizacj ą przy ul. A. Sokołowskiego 11, dla 24 szt. stacji
nadawczych i odbiorczych, 9 szt. zwrotnic, 1 szt. dmuchawy, oprogramowania steruj ącego wraz z
komputerem.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie uprzejmie informuje, i ż Zamawiaj ący
przedłuża termin składania ofert do 06.09.2017 r. do godz. 14.00 na „ świadczenie usług w zakresie serwisu
pogwarancyjnego systemu poczty pneumatycznej w kompleksie obiektów SPWSZ w Szczecinie
z lokalizacj ą przy ul. A. Soko łowskiego 11, dla 24 szt. stacji nadawczych i odbiorczych, 9 szt. zwrotnic,
1 szt. dmuchawy, oprogramowania steruj ącego wraz z komputerem".
Zamawiaj ący wyznacza termin wizji lokalnej na dzie ń 04.09.2017 r. o godz. 10.00.
Odpowiadaj ąc na zadane pytania wyja śniamy:
1. Czy SPWSZ posiada bazowy zestaw cz ęści zamiennych?
Odp.:
Zamawiaj ący nie posiada zestawu cz ęści zamiennych.
2. Czy SPWSZ posiada klucz (pen) serwisowy. Je żeli tak to jaka jest jego wa żność?
Odp.:
Zamawiaj ący nie posiada klucza serwisowego.
3. Czy Zamawiaj ący posiada licencje na oprogramowanie Transponet firmy Swisslog? Jak rozumiane
jest przez Pa ństwa zadanie:" Serwisowanie oprogramowania steruj ącego pracą systemu poczty
pneumatycznej"
Odp.:
a. Licencja zamontowana jest na serwerze poczty pneumatycznej.
b. Serwisowanie oprogramowania steruj ącego prac ą systemu poczty pneumatycznej polega na
usuwaniu błędów w systemie w celu poprawy wydajno ści i dostosowanie do priorytetów
Zamawiającego.
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