
Lublin, dnia 10 stycznia 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-2/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  usługę:  spłata 
wierzytelności  dłużnika  w  trybie  art.  518  §  1  pkt.  3  K.C.  (subrogacja),  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi:

Pytanie l:
Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  wprowadzenie  do  §.  l  wzoru  umowy  zapisów  specyfikujących 
wierzytelności  podlegające  spłacie  przez  Wykonawcę  (tj.  dane  wierzycieli,  nr  rachunków 
bankowych wierzycieli, kwoty, dokumenty z których wynikają spłacane wierzytelności).
ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § l  wzoru umowy.

Pytanie 2:
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie analogicznych kar umownych dla Zamawiającego jak 
w §. 4 ust. 6 wzoru umowy.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 3:
Zwracamy się  z  prośbą  o  udostępnienie  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  lub  przesłanie 
pocztą/faxem:
- sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) 
Zamawiającego za rok 2009, 
-  informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
-  informacji  o  kontraktach  z  NFZ  za  lata  2009,  2010  (kwota  zakontraktowana,  wartość 
zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nad wykonań),
ODP.:  Zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej   www.snzoz.lublin.pl sprawozdania 
finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego 
za rok 2009. „Informator o zawartych umowach” udostępniony na stronie www.nfz.gov.pl. zawiera 
informacje o zawartych umowach z NFZ za lata 2009 i 2010. 

Pytanie 4:
Prosimy  o  wskazanie  daty  powstania  wierzytelności  mających  być  przedmiotem  dokonanej 
subrogacji w kontekście wejścia w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej a mianowicie obowiązku posiadania  zgody organu założycielskiego 
na  zbycie wierzytelności, które powstały po dniu 22 grudnia 2010 r. Jednocześnie Wykonawca 
prosi o uwzględnienie w odpowiedzi czy zawarcie umowy o spłatę wierzytelności dłużnika w trybie 
art. 518 § 1 pkt. 3 K.C. (subrogacja) wymaga zgody Organu Założycielskiego szpitala bądź innych 
organów statutowych, jeżeli wymóg uzyskania takiej zgody wynika ze statutu szpitala bądź innych 
wewnętrznych aktów regulujących zaciąganie zobowiązań przez Szpital.
ODP.:Wszystkie  wierzytelności  mające  być  przedmiotem  umowy  subrogacji  powstały  przed 
22  grudnia  2010  r.,  dlatego  nie  jest  wymagana  zgoda  organu założycielskiego  Zamawiającego 
na dokonanie przelewu tych wierzytelności, a tym samym zawarcie umowy subrogacji.

Pytanie 5:
Prosimy  o  skorygowanie  zapisów  §  5  wzoru  umowy  stanowiącej  załącznik  nr  4  do  SIWZ
i wykreślenie w ust 2 sformułowania „bezwarunkowej", gdyż cesja na zabezpieczenie należności 
przysługujących  szpitalowi  od  NFZ  ma  charakter  warunkowy.  Zgodnie  z  art.  155  ustawy 

http://www.snzoz.lublin.pl/
http://www.nfz.gov.pl/


o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 
r.  wyrażenie zgody na przelew praw wynikających z umowy o świadczenie usług zdrowotnych 
uzależnione  jest  od  uzyskania  zgody  właściwego  organu  (dyrektora  oddziału  wojewódzkiego 
Funduszu).
ODP.:Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa bezwarunkowej z brzmienia § 5 wzoru 
umowy. 

Pytanie 6:
Prosimy o odpowiedź czy spłata  prowizji  następować będzie jednorazowo czy ratalnie wraz ze 
spłatą wierzytelności. Jeżeli prowizja będzie spłacana w ratach prosimy o potwierdzenie czy spłata 
prowizji odbywać się będzie również w 18 ratach.
ODP.: Spłata prowizji odbywać się będzie w 23 ratach począwszy od 28 lutego 2011 r.

Pytanie 7:
Prosimy  o  dodanie  do  SIWZ  zapisu:  „Zamawiający  dopuszcza  możliwość  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 można 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 że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu  lub  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  oraz  określił  warunki  takiej 
zmiany".
ODP.:W  §  8  ust.  3.  wzoru  umowy  Zamawiający  przewidział,  że:  „Dopuszczalne  są  zmiany 
harmonogramu  spłat  pod  warunkiem,  że  wynikają  z  okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili 
zawarcia  umowy lub są  korzystne dla  Zamawiającego bądź  inne zmiany nieprzewidziane na 
etapie zawierania umowy lub korzystne dla Zamawiającego”.

Pytanie 8:
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia odsetek za opóźnienia 
w płatności rat w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych.
ODP.: Zamawiający nie dopuszcza  możliwości wprowadzenia odsetek za opóźnienia w płatności 
rat w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych.

Pytanie 9:
Prosimy o sprecyzowanie konkretnych dat wypłaty środków oraz zawarcia umowy - wskazana daty 
umożliwią Wykonawcy realne obliczenie kosztu składanej oferty.
ODP.: Wypłata środków w dwóch ratach:

- pierwsza w kwocie 900 000,00 zł w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy;
- druga rata w kwocie 630 000,00 zł na dzień 31.01.2011 r.

Umowa w pierwszym możliwym terminie, biorąc pod uwagę przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  Obecnie  podanie  konkretnej  daty  nie  jest  możliwe,  gdyż  Zamawiający  nie  jest 
w  stanie  przewidzieć  ile  ofert  zostanie  złożonych  w  postępowaniu  oraz  czy  wszystkie  będą 
spełniały wymagania przewidziane w SIWZ. 


