
 

Lubaczów, 08.10.2020 

 

Numer sprawy: ZP.261.11.2020 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Wyjaśnienia 

Dotyczy: zaproszenia  na dostawę  endoprotez z podziałem na 2 części  

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców   Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

Pyt. 1  

Wzór umowy  

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego 

następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne 

dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są                             

z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na 

Zamawiającego.  

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za 

wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy 

regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych.                                

W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne 

znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek 

pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, 

tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak 

jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.  

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności 

Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi 

pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu. 

 

Odp:  Zamawiający dokonuje modyfikacji  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych  w ten sposób, że: 

 W załączniku nr 4 do siwz  wzór umowy  w Artykule 2  dodaje się  pkt.  10  i pkt.   11 w brzmieniu : 

 Artykuł  2   

,, pkt. 10  Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez 

wykonawcę do magazynu. 

pkt. 11  Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o ilości sprzętu w magazynie, 

którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesięcy. Wykonawca jest uprawniony do wymiany towaru 

złożonego w depozycie na produkt  identyczny ,z dłuższym terminem ważności ,, 

Zamawiający                                                     



 

 


