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Zestaw pytań nr 2 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: 
Nr sprawy – SP ZOZ ZP/02/22 „Sukcesywna dostawa endoprotez dla SP Z|OZ w 
Siemiatyczach” 

 

Pytanienr 1, dotyczyprojektuumowydlapakietunr 2  
 
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. Zgodnie z wskazanym wzorem umowy tj. z § 3 ust. 1 i 3 Wykonawca przekazuje 
endoprotezy do depozytu do banku Zamawiającego . Jednocześnie jak wynika z § 14 ust. 3 
tego samego wzoru umowy w przypadkach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. W tych okolicznościach należy wyjaśnić, że endoprotezy do czasu ich 
wykorzystania przez Zamawiającego jako własność Wykonawcy znajdują się jedynie w 
przechowaniu u Zamawiającego z konsekwencjami jakie dla umowy przechowania przewidują 
przepisy Kodeksu cywilnego. W szczególności odpowiedzialność przechowawcy w tym 
wypadku określają art. 837 – 841 Kodeksu cywilnego i mają one zastosowanie w przypadku 
tego wzorca umowy. Zamawiający odmawia wskazywania czegokolwiek innego jeszcze w 
treści wzorca umowy. 
 

Dyrektor SP ZOZ 
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