
Lublin, dnia 23 sierpnia 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-37/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  usługę  spłata
wierzytelności  dłuŜnika  w trybie  art.  518  §  1  pkt.  3  K.C.  (subrogacja),  Zamawiający udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1.
W celu umoŜliwienia wyliczenia ceny zamówienia oraz zapewnienia porównywalności składanych ofert
prosimy o podanie daty wypłaty kwoty 900 000 zł do wierzycieli zamawiającego.

ODP.: Do celów obliczeniowych naleŜy przyjąć dzień 31.08.2010 r., z zastrzeŜeniem, Ŝe termin
realizacji moŜe zostać skorygowany w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej o okres
niezbędny  na  ostateczne  ich  rozstrzygnięcie  z  zachowaniem  zawartej  w  ofercie  wysokości
prowizji, to samo dotyczy harmonogramu spłat wierzytelności.

Pytanie 2.
Prosimy o  potwierdzenie-  czy jedynym  składnikiem wynagrodzenia  Wykonawcy jest  prowizja
płatna w 12 miesięcznych równych ratach do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca począwszy od
31.12.2010 r.

ODP.: Tak,  jedynym   składnikiem  wynagrodzenia  Wykonawcy  jest  prowizja  płatna  w  12
miesięcznych równych ratach do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca, pierwsza rata płatna w dniu
31.01.2011 r.

Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega: § 4 ust 1 umowy  i otrzymuje
brzmienie „W przypadku nieterminowej zapłaty przez ZAMAWIAJ ĄCEGO/DłuŜnika rat , o których
mowa w § 3 ust. 1  za zwłokę naliczane będą odsetki w ustawowe.”

Ponadto zamawiający załącza do umowy wzór deklaracji wekslowej.



Załącznik nr ........do Umowy subrogacji nr ............/2010 w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 K.C. z dnia …. - .…-2010 r.

 …………………..............., dnia ................

DEKLARACJA WEKSLOWA

Do  weksla  gwarancyjnego  własnego  in  blanco z  klauzulą  nie  na  zlecenie złoŜonego  przez:  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie przy ul. Abramowicka 2, reprezentowany przez Dyrektora – Edwarda Lewczuka, zwanego dalej

Wystawcą.

Wystawca składa do dyspozycji ..................... z siedzibą: .................., ul. ......................., weksel in blanco z

klauzulą nie na zlecenie . 

Wystawca upowaŜnia ..................... z siedzibą: .................., ul. ....................... do wpisania na wekslu klauzuli

„bez protestu”.  W przypadku nieuregulowania zobowiązań  przez Wystawcę,  po uprzednim wyczerpaniu

trybu  przewidzianego  w  §  4  ust.  2  umowy  subrogacji  nr  ................/2010  .....................  z siedzibą:

.................., ul. ....................... wypełni wystawiony weksel do wysokości sumy aktualnego zadłuŜenia wraz z

odsetkami  naliczonymi  zgodnie  z  §  4  ust.  1  umowy  subrogacji  nr  ......../2010  oraz  kosztami  prowizji

wynikającymi z umowy subrogacji nr ............./2010 w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 K.C. z dnia …. - .…-2010 r.

 O wypełnieniu weksla .....................  z siedzibą:  .................., ul.  ....................... zawiadomi na 14 dni przed

terminem płatności weksla Wystawcę listem poleconym.

Weksel gwarancyjny podlega zwrotowi po uregulowaniu wszelkich zobowiązań Wystawcy wynikających z

Umowy subrogacji nr ............/2010 w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 K.C. z dnia …. - .…-2010 r. pomiędzy

Wystawcą a ..................... z siedzibą: .................., ul. ........................

WYSTAWCA WIERZYCIEL

........................... ..............................


