UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy: DZPUCK.262.122.2020

Warszawa, dnia 24 września 2020 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu
narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na
pakiety” nr DZPUCK.262.122.2020
W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww.
postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zamianę terminu dostawy i instalacji wraz z instruktażem Systemu do
ilościowego PCR (Real-Time PCR) wraz z osprzętem dla typowania HLA z aktualnie stawianego ,,do dnia
28.10.2020r,,
na
,,w
terminie
do
4
tygodni
od
podpisania
umowy,,?
Data podpisania umowy jest kluczowa dla wykonawców w ich dalszych, powiązanych ze sobą działaniach takich
jak realizacja zamówienia u Zamawiającego a poprzedzonego zamówieniem systemu u producenta.
Odpowiedź nr 1:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i treść ogłoszenia w następujący
sposób:
- Ogłoszenie
było:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie (…)
data (…) zakończenia: 2020-10-28
jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie (…)
data (…) zakończenia: 2020-11-10
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Część IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
otrzymuje brzmienie:
,,Termin wykonania zamówienia: do 10.11.2020r.”
- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,Niniejszym zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w umowie”
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowa:
§ 3 ,,Warunki realizacji Umowy”, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 5991701, fax 22 5991704
e-mail: zp@uckwum.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:
▪ Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha,
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
▪ Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie /
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091
Warszawa
▪ Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya,
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

,,Termin dostawy i instalacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy oraz przeprowadzenia
instruktażu, umożliwiającego prawidłową eksploatację, strony ustalają do dnia 10.11.2020r.”
§ 5. Warunki płatności, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
‘’ 1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji wraz z aneksem, prawidłowo
wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 12.11.2020 r. do Kancelarii
Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa. W przypadku braku doręczenia faktury do
Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14
dni, licząc od dnia 12.11.2020 r.
Wykonawca oświadcza, iż postanowienie, o którym mowa powyżej akceptuje bez zastrzeżeń, będąc
jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z utratą dotacji przez Zamawiającego
a w konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. W tej
sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych
związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy.”
§ 5. Warunki płatności, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu
o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, do dnia 30.11.2020r.”

Wprowadzone zmiany należy traktować jako ważne i wiążące.
Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowy – wzór oraz Ogłoszenie, Zamawiający umieścił na stronie internetowej pod
adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
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