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Dowczy: Przetargu na Dostawq implant6w i material6w do zabieg6w artroskopowych"

Znak sprawy : ZOZ.v,ol0 /DZP /ll/20
Pvtanie nr l dotvczv Droiektu umowv I zalacznik nr 3 do siwz)

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy stanowiqcej zalqcznik nr 3 do SIWZ dostawa wyrob6w
medycznych na rzecz Zamawiajqcego nastqpuj e poprzez ma1azyn Zamawiajqcego znaidujqcy siq
na terenie szpitala Oznacza to, Ze wyroby medyczne dostarczane sE przez r+ykonawcq do
magazynu, a nastQpnie sukcesywnie, w miarq potrzeb, pobierane sE z magazynu i
wykorzystywane przez Zamawiaj4cego, w kt6rym to dopiero momencie ich wlasnoSi przechodzi
na ZamawiajEcego.

fednoczeSnie wz6r umowy nie zawiera 2adnych regulacii dotycz4cych odpowiedzialno5ci
Zamawiaj4cego za wyroby medyczne znajdujqce siq w magazynie. Do SIWZ nie zostai r6wnie2
zalqczony projekt dodatkowei umowy regulujqcej prawa iobowiqzki oraz ryzyka stron zwiEzane
z magazynowaniem wyrob6w medycznych. W konsekwencji nie iest jasne jakie s4 zasady
odpowiedzialno6ci stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znaidu)q siQ w magazynie
Zamawia.jEcego wykonawca nie ma mo2liwoSci sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy.
Dlatego rozumiemy, ie za utratq lub zniszczenie wyrob6w medycznych odpowiada w6wczas
ZamawiajAcy, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcq. Zagadnienie to nie iest
jednak jasne z uwagi na brak iednoznacznych regulacji umownych w tym zakresib imo2e
prowadzi6 do spor6w miqdzy stronami.

Wobec powyiszego zwracamy siq do ZamawiajEcego z pro5b4 o wyjaSnienie zasad
odpowiedzialnoSci ZamawiaiEcego poprzez iednoznaczne wskazanie w proiekcie umowy
zalqczonei do SIWZ, iZ Zamawiaiqcy ponosi pelnq odpowiedzialno6d za wyroby medyczne
od momentu ich dostawy przez wykonawcq do magazynu.

Odp. ZamawiaiEcy wyraiq zgodq. Zapis zostanie wprowadzony do umowy.

Plrtanie nr 2
Czy ze wzglqdu na male ilo6ci endoprotez, Zamawiajqcy v'ryrazi zgodq na dostarczanie implant6w
wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. ka2dorazowo do zabiegu, po wcze6niejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiajqcym?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
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