
Chełmno, dnia 16.03.2022 r. 

N/znak: ZOZ.II/ZP/40/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmnie  poniżej  wyjaśnia  treść  zapytania  ofertowego 
sporządzonego w postępowaniu pn.  „Zakup oraz dostawa diatermii dla ZOZ w Chełmnie”, 
nr post. 13/2022.

Pytanie nr 1
Czy  ze  względu  na  specjalistyczny  charakter  zamówienia  oraz  na  obecną  sytuację 
wynikającą  z  pandemii  COVID-19  i  wojny  oraz  światową  sytuację  na  rynku  sprzętu 
medycznego  przy  zakłóconym  obecnie  łańcuchu  dostaw  komponentów  produkcyjnych, 
Zamawiający wyrazi  zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni  od podpisania 
umowy? 
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  terminu  dostawy  do  80  dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
W związku z powyższym zmianie ulega:

− pkt 6 Zaptania ofertowego na: „1)  Termin realizacji: do 80 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia umowy”,

− § 2 ust. 1 projektu umowy na: „Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 80 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy”.

Pytanie nr 2
Mając  na  uwadze zachowanie  zasady proporcjonalności,  prosimy o  obniżenie  wysokość 
kary, o której mowa we wzorze umowy §5 ust. 1  z 5% na 1%? 
Uwzględnienie  w  cenie  oferty  tak  wysokich  kar  umownych  spowoduje  wzrost  cen 
oferowanych wyrobów, co będzie niekorzystne także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: §5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki”.



Pytanie nr 3
Zwracamy  się  z  prośba  o  zmianę  zapisów  projektu  umowy  §4  ust.  14  na  następujące 
brzmienie:
„14.  W przypadku,  gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu 
przekroczy  3  naprawy  lub  uszkodzenie  uniemożliwia  wykorzystanie  sprzętu  w  pełnym 
zakresie  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  zobowiązuje  się  do  wymiany  tego 
elementu/ podzespołu sprzętu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
Wymiana na  nowe całego urządzenia,  w przypadku trzykrotnej  naprawy jednego z  jego 
elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w 
przypadku  częstych  napraw  danej  części,  modułu,  czy  podzespołu  obejmuje  wymianę 
jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.
Wymiana  całego  urządzenia  na  nowe,  wydaje  się  być  działaniem  całkowicie 
niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc 
pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane 
technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również 
z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby 
oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co 
skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to 
więc niekorzystne także dla Zamawiającego
Odpowiedź: §4 ust. 14 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu 
przekroczy 3 naprawy lub uszkodzenie uniemożliwia wykorzystanie sprzętu w pełnym 
zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany tego 
elementu/ podzespołu sprzętu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin złożenia oferty 
(pkt  7 Zapytania  ofertowego) i  nadaje mu nowe brzmienie:  „Ofertę  zawierającą  żądane 
informacje proszę złożyć do dnia 22.03.2022 r. do godziny 09:00”.
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


