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Znak sprawy: DAM.230/0080/2021/CSK 

Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Zestaw do intubacji u pacjentów z Covid-19 znajdujących się 

poza oddziałem intensywnej terapii – 1 komplet 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie: 

1. Dot. pkt. 67 

Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylizacji w FO z uwagi, że metoda ta nie została 

zwalidowana przez producenta. 

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu i dokonuje zmiany pkt. 67: 

  

67. 

Fiberoskop nadający się do 

sterylizacji w min 2 spośród: EtO, FO, 

STERIS, STERRAD 

TAK 

 

 

2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia „giętki fiberoskop intubacyjny – 1 szt.” Czy 

zamawiający w ramach wykonania umowy przewiduje zwrot dla wykonawcy starego 

fiberoskopu intubacyjnego celem uzyskania korzystniejszej oferty cenowej? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zwrot dla wykonawcy posiadanego, przeznaczonego do 

kasacji, fiberoskopu intubacyjnego celem uzyskania korzystniejszej oferty cenowej. 

 

3. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 dni roboczych  do 5 dni roboczych a w 

przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy do 14 dni 

roboczych?  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par.4 pkt. 4 umowy: 

Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy 

wykonywane będą w terminie do 3 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia  wady/awarii przez 

przedstawiciela Wykonawcy, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas strony ustalą 

termin i miejsce wykonania tej naprawy. 
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4. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy 

gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej 

funkcjonalności?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów umowy w §6, pkt. 1.2): 

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na 

nowe w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że Wykonawca dostarczy sprzęt 

zastępczy w terminach określonych w §4 pkt. 4 i 5; 

 

5. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu z 48h do 3 dni roboczych? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania 
ofert do dnia 24.08.2021 r.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin składania ofert na: do dnia 24.08.2021  
 

 
7. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się 

na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na  
wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 29.10.2021 r.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin realizacji zamówienia par. 3 pkt 1. Umowy 
na: do dnia 29.10.2021 r.: 

1. Termin dostawy i instalacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy oraz 

przeprowadzenia instruktażu, umożliwiającego  prawidłową eksploatację, strony ustalają do dnia  

22 29 października 2021r. 

oraz par 5 pkt 1 umowy: 
1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura 

VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 3 listopada 25 października 2021r. w formie 

elektronicznej na adres marzena.kostera@uckwum.pl lub w formie papierowej do Działu Aparatury 

Medycznej DSK, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa (V piętro, blok D, pokój 122). W przypadku 

braku doręczenia faktury do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia 3 listopada 25 października 2021r.  

 
 

 


