
Lublin, dnia 24 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.
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę  na uzaleŜnienie wypłaty środków do wierzycieli  Zamawiającego od
otrzymania zgody od Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na cesję

wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec LOW NFZ?

ODP.: Zamawiający  nie  wyraŜa  zgody  na  uzaleŜnienie  wypłaty  środków  do  wierzycieli
Zamawiającego od otrzymania zgody od Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia na cesję wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec LOW NFZ

Pytanie 2.
Prosimy o  wprowadzenie  do  Załącznika  nr  4  do  SIWZ –  wzór  umowy zapisu  o  moŜliwości
wypowiedzenia  umowy ze  skutkiem  natychmiastowym  i  postawienia  w  stan  natychmiastowej
wymagalności pozostającego do spłaty zadłuŜenia w przypadku braku zgody Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na cesję wierzytelności przysługujących Zamawiającemu
wobec LOW NFZ.
ODP.: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3.
Prosimy o dodanie do SIWZ zapisu „Zamawiający dopuszcza moŜliwość istotnych zmian
postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której  dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający
wyrazi na to zgodę”. Wprowadzenie zapisu jest wskazane ze względu na znowelizowany art.
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych zgodnie,  z  którym:
„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba  Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany".
ODP.: Tak,  Zamawiający  przewiduje  moŜliwość  dokonywania  istotnych  zmian  postanowień
umowy.

Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust 4a pkt 1ustawy 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:



1)  punkt 18.10.SIWZ  i otrzymuje brzmienie: „Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonywania
istotnych zmian postanowień umowy: dopuszczalne są wyłącznie zmiany harmonogramu spłat
pod warunkiem, Ŝe wynikają z okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub
są  korzystne dla Zamawiającego.”
2) § 8 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)  otrzymuje brzmienie: 

„1. ZAMAWIAJĄCY/DłuŜnik moŜe odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisach kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle postanowień niniejszej
umowy i  ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
3. Dopuszczalne są wyłącznie zmiany harmonogramu spłat pod warunkiem, Ŝe wynikają z
okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są  korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.
5. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uwaŜa się za skutecznie doręczone w
przypadku:
1) doręczenia osobistego;
2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;
3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;
4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................
6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby ZAMAWIAJĄCEGO/DłuŜnika.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze Stron.”

Pytanie 4.
Prosimy o potwierdzenie, iŜ Zamawiający uzyskał zgodę na udzielenie zamówienia i zawarcie
umowy o spłatę wierzytelności dłuŜnika w trybie art. 518  § 1 pkt. 3 K.C. (subrogacja) w
wysokości 900.000,00 PLN ze strony Organu ZałoŜycielskiego szpitala bądź innych organów
statutowych, jeŜeli  wymóg uzyskania takiej  zgody wynika ze statutu szpitala bądź innych
wewnętrznych aktów regulujących zaciąganie zobowiązań przez Szpital.
ODP.: Zamawiający nie ma obowiązku uzyskania zgody organu załoŜycielskiego na zawarcie
umowy objętej przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 5.
Zwracamy  się z  prośbą o  udostępnienie  -  na  stronie  internatowej  Zamawiającego,  lub
przesłanie (faxem, e-mailern) sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata.
ODP.: Zamawiający udostępni na stronie internetowej sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata.

Pytanie 6.
Prosimy o skorygowanie zapisów § 5 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ i
wykreślenie w ust 2 sformułowania „bezwarunkowej", gdyŜ cesja na zabezpieczenie naleŜności
przysługujących szpitalowi od NFZ ma charakter warunkowy. Zgodnie z art. 155 ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych z dnia 27 sierpnia
2004 r.  wyraŜenie  zgody na przelew praw wynikających z  umowy o  świadczenie  usług
zdrowotnych uzaleŜnione jest  od uzyskania zgody właściwego organu (dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu).



ODP.: Zamawiający wykreśla w § 5  ust 1 wzoru umowy  słowo„bezwarunkowej". 

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: § 5 ust. 1 umowy  i otrzymuje
brzmienie:  „Na  zabezpieczenie  spłaty  naleŜności  wynikających  z  niniejszej  umowy
ZAMAWIAJĄCY/DłuŜnik  dokonuje  w  trybie  art.  509  Kodeksu  Cywilnego  cesji  na
WYKONAWCĘ/Nabywającego  swoich  wierzytelności  przysługujących  mu wobec  Narodowego
Funduszu  Zdrowia  z  tytułu  umowy  o  świadczenie  usług
zdrowotnych .................. ....................... ............................, do wysokości  sumy kwot, o których
mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), tj. ………………. zł (słownie: …………………..).


