
 

 

znak sprawy: DAM.230/022/2021  

Odpowiedzi do ogłoszenia w sprawie składania ofert 

na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii 

wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa 

Mazowieckiego 

Przedmiot: URZĄDZENIA ECMO z wyposażeniem – 2 kpl 

 
1. Dotyczy akcesoriów transportowych, pkt. 28-30.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie akcesoriów transportowych w 
późniejszym terminie, po dostarczeniu aparatów do ecmo, nie później niż 31 maja 2021? 
Pytanie motywuję możliwością szybszego dostarczenia aparatów do ecmo tak, aby nie 
czekać z dostawą na skompletowanie uchwytów transportowych.  
 
Odp. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie akcesoriów transportowych w 
późniejszym terminie, po dostarczeniu aparatów do ECMO. Przedmiot umowy, tj. dostawa 
kompletnych aparatów ECMO wraz z wyposażeniem, zgodnie z formularzem wymaganych 
warunków technicznych (w tym akcesoriami transportowymi) do wskazanej przez 
Zamawiającego lokalizacji oraz przeszkoleniem personelu ma zostać zrealizowany w 
całości do terminu określonego w umowie. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w 
treści Formularza ofertowego i wzoru umowy w zakresie terminów dostawy i szkolenia.  
Pkt. 4 Formularza ofertowego przyjmuje brzmienie: 
4. Niniejszym zobowiązujemy się  dostarczyć i zainstalować urządzenie do 
……………………………………. oraz przeszkolić personel do ………………………………. , tym samym 
zrealizować przedmiot zamówienia w całości w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 
czerwca 2021r. 
 
§ 7. pkt. 1.5) oraz pkt. 2 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 
1.5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.06.2021 r. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa z upływem 11.06.2021 r. jeżeli Sprzedający 

nie dostarczy Kupującemu całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 r. włącznie. 

 
2. Dotyczy akcesoriów jednorazowego użytku, pkt. 39-41.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na systematyczne dostarczanie akcesoriów 
jednorazowego użytku wg zapotrzebowania Użytkownika lub dostarczenia ich w 
późniejszym terminie, po dostarczeniu aparatów, nie później niż 31 maja 2021 roku? W 
tym przypadku również celem jest szybsze dostarczenie aparatów do ecmo, tak aby nie 
czekać z dostawą na skompletowanie jednorazówki. 
 
Odp. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na systematyczne dostarczanie akcesoriów 
jednorazowego użytku wg zapotrzebowania Użytkownika lub dostarczenia ich w 
późniejszym terminie. Przedmiot umowy, tj. dostawa kompletnych aparatów ECMO wraz 
z wyposażeniem, zgodnie z formularzem wymaganych warunków technicznych (w tym 
akcesoriami jednorazowego użytku stanowiącymi pierwsze wyposażenie) do wskazanej 
przez Zamawiającego lokalizacji oraz przeszkoleniem personelu ma zostać zrealizowany 



 

 

w całości do terminu określonego w umowie. Jednocześnie Zamawiający dokonuje 
zmiany w treści Formularza ofertowego i wzoru umowy w zakresie terminów dostawy i 
szkolenia: 
§ 7. pkt. 1.5) oraz pkt. 2 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 
1.5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.06.2021 r. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa z upływem 11.06.2021 r. r. jeżeli 

Sprzedający nie dostarczy Kupującemu całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 r. włącznie. 

 
3. Dotyczy umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 5.4 następującej treści : 

„ Przeglądy i naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest 
używany. Naprawy wykonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
potwierdzenia wady/awarii przez przedstawiciela Wykonawcy, chyba że przeciwstawia 
się temu istota wady (m.in. konieczność wprowadzenia części zamienny z poza 
terytorium RP) , wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania tej naprawy.” 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian 
 

4. Dotyczy umowy § 5.7. Zwracamy się z prośba o usunięcie tego paragrafu gdyż, koliduje 
on z pkt § 5.4. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy poprzez wykreślenie § 5.7. 

 
5. Dotyczy umowy § 4.6 – Czy Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie faktury w 

terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu mailem na wskazany adres przez 
Zamawiającego, bez wymogu wysyłki papierowej wersji faktury? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie FV w postaci elektronicznego 
odzwierciedlenia papierowego dokumentu finansowo-księgowego (FV), tj. skanu FV. 
Dopuszcza się wystawienie i przekazanie Zamawiającemu faktury VAT elektronicznej, 
zgodnej z przepisami ogólnie obowiązującymi, pozwalającymi na uznanie jej jako 
dokument równoważny wystawionemu i dostarczonemu w wersji papierowej, 
aktualnymi na moment sporządzania ww. dokumentu. 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach § 4.6 umowy, nadając mu 
brzmienie: 
Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru  
i dostarczy ją Kupującemu pod adres: KANCELARIA, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 

Warszawa, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa lub w postaci  

elektronicznej faktury VAT zgodnej z aktualnymi na moment sporządzania ww. dokumentu 

ogólnie obowiązującymi przepisami, pozwalającymi na uznanie jej za dokument równoważny 

wystawionemu i dostarczonemu w wersji papierowej, Fakturę elektroniczną należy przesłać na 

adres dam.dsk@uckwum.pl  

 
6. Dotyczy umowy § 6.1 Zwracamy się z prośba o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
stosunku do terminu dostawy określonego w § 5 ust. 1. 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

mailto:dam.dsk@uckwum.pl

