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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 11 maja 2011 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na spłatę wierzytelności dłużnika w trybie art. 518
                       § 1 pkt 3 K.C., znak sprawy: 13/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz dokonuje
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od
niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności, jako zabezpieczenia transakcji.
Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie zamówienia,
w związku z czym wnioskujemy o jednoznaczne dopuszczenia możliwości cesji wierzytelności na
bank zarówno w SIWZ jak i w Istotnych postanowieniach umowy.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 2- Przedmiocie zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy w pkt 11 dodając
zapis: „Zakaz cesji wierzytelności nie dotyczy wierzytelności powstałych przed 22.12.2010 r.-
objętych postępowaniem przetargowym, na których cesję Zamawiający wyraża zgodę na rzecz
podmiotów finansujących oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków.
Zamawiający dopuszcza możliwość przelewu wierzytelności na rzecz podmiotów finansujących
oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków, w tym celu zwróci się do organu
założycielskiego o wyrażenie stosownej zgody, jeżeli zajdzie taka potrzeba.”

Pytanie nr 2:
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie- czy w harmonogramie spłat stanowiącym Załącznik nr 3 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie została pominięta rata przypadająca na
31.10.2012 r.?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ- poprawiony dokument
w załączeniu.
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Pytanie nr 3:
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że termin spłaty 1 raty kapitału przypada na 30.09.2010 r.,
a nie jak może wynikać z treści SIWZ na 31.08.2010 r.?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Termin spłaty 1 raty kapitału przypada na 30.09.2010 r.

Pytanie nr 4:
Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie harmonogramu spłat załączonego do SIWZ.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ- poprawiony dokument
w załączeniu.

Pytanie nr 5:
Wykonawca swoja działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od
niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności, jako zabezpieczenia transakcji.
Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania,
w związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę oraz zobowiąże się do uzyskania zgody swojego
organu tworzącego na cesję zobowiązań wynikających z niniejszego przetargu na rzecz
podmiotów finansujących oferenta.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 2- Przedmiocie zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy w pkt 11 dodając
zapis: „Zakaz cesji wierzytelności nie dotyczy wierzytelności powstałych przed 22.12.2010 r.-
objętych postępowaniem przetargowym, na których cesję Zamawiający wyraża zgodę na rzecz
podmiotów finansujących oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków.
Zamawiający dopuszcza możliwość przelewu wierzytelności na rzecz podmiotów finansujących
oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków, w tym celu zwróci się do organu
założycielskiego o wyrażenie stosownej zgody, jeżeli zajdzie taka potrzeba.”

Pytanie nr 6:
Prosimy o przedłożenie do wglądu Wykonawcy listy z Wierzycielami Zamawiającego wraz
z terminami wymagalności przedmiotowych zobowiązań. Wskazane zestawienie umożliwi
Wykonawcy weryfikacje terminów spłat, oraz czy wierzytelności będące przedmiotem umowy nie
posiadają wad prawnych. W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca prosi o informację
czy wśród wierzytelności objętych zamówieniem nie ma zobowiązań osobistych Zamawiającego
(Urząd Skarbowy, ZUS).
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż wierzytelności objęte zamówieniem to zobowiązania
z tytułu dostaw i usług, nie ma zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i innych publiczno-
prawnych. Zamawiający oświadcza, iż wierzytelności objęte zamówieniem nie posiadają wad
prawnych.

Pytanie nr 7:
Prosimy o odpowiedź czy w przypadku, o jakim mowa w pkt. 8-10 Istotnych Postanowień
Umowy, dotyczących możliwości wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę w przypadku
nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł postawić
całość zadłużenia stan wymagalności. W przypadku akceptacji prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do wzoru umowy stosownych zapisów:

§ …
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1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 5 dni,
licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej
wysokości, Wykonawca udzieli Zamawiającemu dodatkowego 7 dniowego terminu.
W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.
a. Strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez

złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę.
b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego

oświadczenia.
2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę

niespłaconych należności określonych w § …, przypadających na kolejne raty płatności
określone w harmonogramie spłaty.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 2- Istotnych postanowieniach umowy zamieniając pkt 8, 9, 10- na pkt 8 o treści:

1. „W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 5
dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej
wysokości, Wykonawca udzieli Zamawiającemu dodatkowego 7 dniowego terminu na
piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,
liczonego od daty doręczenia w/w pisma:

a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez
złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę,

b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia.

2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w § … ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę
niespłaconego kapitału wraz z wymagalnymi odsetkami naliczonymi na dzień postawienia
pozostałej części długu w stan wymagalności zgodnie z § … ust.1 lit a.”

Pytanie nr 8:
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ oraz Istotnych postanowień umowy w zakresie zakazu cesji.
Prośbę swoją motywujemy faktem, iż Wykonawcy finansują swoją działalność również
z kredytów udzielanych przez banki. Na zabezpieczenie ich spłaty Wykonawcy często na żądanie
banków dokonują przelewu przysługujących jej wierzytelności. Mając na uwadze fakt, że zakaz
wprowadzony w umowie ma chronić Zamawiającego przed przelewaniem wierzytelności na firmy
windykacyjne, prosimy o wyłączenie zakazu w stosunku do banków. Proponujemy dodanie w § 7
następującego zdania: „Niniejszy zakaz nie dotyczy przelewu wierzytelności na rzecz banków’.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 2- Przedmiocie zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy w pkt 11 dodając
zapis: „Zakaz cesji wierzytelności nie dotyczy wierzytelności powstałych przed 22.12.2010 r.-
objętych postępowaniem przetargowym, na których cesję Zamawiający wyraża zgodę na rzecz
podmiotów finansujących oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków.
Zamawiający dopuszcza możliwość przelewu wierzytelności na rzecz podmiotów finansujących
oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków, w tym celu zwróci się do organu
założycielskiego o wyrażenie stosownej zgody, jeżeli zajdzie taka potrzeba.”

Pytanie nr 9:
Prosimy o wprowadzenia zastrzeżenia do SIWZ, że terminy uruchomienia środków przez
Wykonawcę mogą zostać skorygowane w przypadku:

a. zawarcia umowy po dniu wskazanym jako termin uruchomienia pierwszej transzy z uwagi
na konieczność wydłużenia przez Zamawiającego okresu przeznaczonego na badania ofert
i jednocześnie zachowania terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

b. wniesienia środków ochrony prawnej o okres niezbędny na ostateczne ich rozstrzygniecie.



4

c. Braku ustanowienia zabezpieczeń przed terminem uruchomienia środków.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 2- Przedmiot zamówienia dodając zapis:
„Terminy uruchomienia środków przez Wykonawcę mogą zostać skorygowane w przypadku:

a. zawarcia umowy po dniu wskazanym jako termin uruchomienia pierwszej transzy z uwagi
na konieczność wydłużenia przez Zamawiającego okresu przeznaczonego na badania ofert
i jednocześnie zachowania terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.).

b. wniesienia środków ochrony prawnej o okres niezbędny na ostateczne ich rozstrzygniecie.
c. braku ustanowienia zabezpieczeń przed terminem uruchomienia środków.”

Pytanie nr 10:
W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wyłącznie jako zabezpieczenie umowy, weksel
własny in blanco, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego
zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od NFZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:
Prosimy o informację, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury wykonawcy przewidują
wartość odsetek za opóźnienie na poziomie 1,5 raza ustawowe, Zamawiający wyrazi zgodę na ich
wprowadzenie?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 2- Przedmiocie zamówienia w Istotnych postanowieniach umowy w pkt 7:
„W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego/Dłużnika, za opóźnienie powyżej 3
dni,  naliczane będą odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP”
nadając mu brzmienie:
„W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, za opóźnienie powyżej 3 dni,
naliczane będą odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP albo na
poziomie 1,5 raza odsetki ustawowe (fakultatywnie, do wyboru jednej wersji przez Wykonawcę)”.

Pytanie nr 12:
Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa stron przyszłej umowy wyłącznie poprzez  określenia
Zamawiający/Wykonawca.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ dokonując ujednolicenia w Rozdziale 2- Istotnych
postanowieniach  umowy oraz załącznikach nr 2 i 5 do SIWZ poprzez ujednolicenie nazewnictwa
stron- pozostawiając wyłącznie określenia Zamawiający i Wykonawca.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załączników nr 2 i 5 do SIWZ- poprawione dokumenty
w załączeniu.
Po wprowadzonych modyfikacjach SIWZ w Rozdziale 2- Istotne postanowienia umowy otrzymują
brzmienie:

„ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapłata przez Zamawiającego wierzytelności, co do których Wykonawca wstąpi w prawa
zaspokojonego wierzyciela przez Wykonawcę nastąpi wg harmonogramu stanowiącego
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załącznik do umowy, odpowiadającego harmonogramowi spłat stanowiącemu Załącznik nr 2
do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wejściu w prawa
zaspokojonego wierzyciela oraz przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni po
terminie dokonania zapłaty (subrogacji) wierzytelności określonych w Załączniku nr 5 do
SIWZ- wykazie zobowiązań, dowodu potwierdzającego wartość spłaconych dotychczas
zobowiązań Zamawiającego wobec Wierzycieli.

3. Sposób wyliczenia stopy WIBOR 3M: ustalany będzie dla bieżącego okresu odsetkowego
(miesięcznego) w oparciu o WIBOR 3M według stanu na piętnasty dnia każdego miesiąca,
a jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy- to w następującym po nim dniu
roboczym.

4. Bieżące odsetki liczone od pozostałej do spłaty należności ustalone przez strony na poziomie
WIBOR 3M + stała marża w wysokości ...% będą spłacone przez Zamawiającego
w terminach: miesięcznie na koniec miesiąca, a po upływie karencji spłaty kapitału wraz
z ratami kapitałowymi określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy,
odpowiadającym harmonogramowi spłat stanowiącemu Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. O zmianie oprocentowania dla kolejnych okresów rozliczeniowych, Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego faksem oraz listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po
wyznaczeniu nowej wysokości oprocentowania. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy
nowy harmonogram płatności uwzględniający nową stopę WIBOR 3M.

6. Zmiana oprocentowania spowodowana wyłącznie zmianą stopy WIBOR 3M, nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Wykonawcą aneksu do
Umowy.

7. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, za opóźnienie powyżej 3 dni,
naliczane będą odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP albo
na poziomie 1,5 raza odsetki ustawowe (fakultatywnie, do wyboru jednej wersji przez
Wykonawcę).

8. 1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 5 dni,
licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości,
Wykonawca udzieli Zamawiającemu dodatkowego 7 dniowego terminu na piśmie pod
rygorem nieważności. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, liczonego od daty
doręczenia w/w pisma:

a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez
złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę,

b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia.

2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w  § … ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę
niespłaconego kapitału wraz z wymagalnymi odsetkami naliczonymi na dzień postawienia
pozostałej części długu w stan wymagalności zgodnie z § … ust.1 lit a.

9. Wykonawca wstępujący w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 K.C.
nie może dokonać cesji wierzytelności ani ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym
w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
Zakaz cesji wierzytelności nie dotyczy wierzytelności powstałych przed 22.12.2010 r.-
objętych postępowaniem przetargowym, na których cesję Zamawiający wyraża zgodę na rzecz
podmiotów finansujących oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków.
Zamawiający dopuszcza możliwość przelewu wierzytelności na rzecz podmiotów
finansujących oferenta (Wykonawcę), w szczególności banków, w tym celu zwróci się do
organu założycielskiego o wyrażenie stosownej zgody, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

10. Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1999 r. (Dz.
U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 j.t. z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę
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wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład-
Zamawiającego. Podmiot, który utworzył zakład- Zamawiającego wydaje zgodę albo
odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po
zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

11. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, do sądu o stwierdzenie nieważności umowy
przelewu wierzytelności może wystąpić także podmiot który utworzył zakład-
Zamawiającego.

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, nie naruszające postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

13. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

14. Integralną częścią umowy będą:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Formularz ofertowy;
- Harmonogram spłaty- Załącznik nr 2 do SIWZ;
- Wykaz zobowiązań- Załącznik nr 5 do SIWZ;
- Deklaracja wekslowa.”

Pytanie nr 13:
Prosimy o zmianę sposobu przedstawiania kosztu udzielonej usługi w zakresie Załącznika 2 do
SIWZ - harmonogram poprzez wykreślenie kolumn dzielących oprocentowanie na koszt
wynikający ze stawki WIBOR oraz wynikający ze stałej marzy i pozostawienie wyłącznie łącznej
kwoty oprocentowania.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ- poprawiony dokument
w załączeniu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na spłatę
wierzytelności dłużnika w trybie art. 518 § 1 pkt 3 K.C., znak sprawy: 13/ZA/11, na dzień
18.05.2011 r. do godz. 13:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.05.2011 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Harmonogram spłat

Nr raty Data płatności Rata spłaty
kwoty
kapitału
[PLN]

Oprocentowanie:
Stopa WIBOR
3M* [%] +Marża
[%]

Odsetki
[PLN]

Pozostały do
spłaty kapitał
główny
[PLN]

Razem do
spłaty
[PLN]

1 30.06.2011 r. 0,00
2 1.08.2011 r. 0,00
3 31.08.2011 r. 0,00
4 30.09.2011 r. 35833,00
5 31.10.2011 r. 35833,00
6 30.11.2011 r. 35833,00
7 2.01.2012 r. 35833,00
8 31.01.2012 r. 35833,00
9 29.02.2012 r. 35833,00
10 2.04.2012 r. 35833,00
11 30.04.2012 r. 35833,00
12 31.05.2012 r. 35833,00
13 2.07.2012 r. 35833,00
14 31.07.2012 r. 35833,00
15 31.08.2012 r. 35833,00
16 1.10.2012 r. 35833,00
17 31.10.2012 r. 35833,00
18 30.11.2012 r. 35833,00
19 31.12.2012 r. 35833,00
20 31.01.2013 r. 35833,00
21 28.02.2013 r. 35833,00
22 1.04.2013 r. 35833,00
23 30.04.2013 r. 35833,00
24 31.05.2013 r. 35833,00
25 1.07.2013 r. 35833,00
26 31.07.2013 r. 35833,00
27 2.09.2013 r. 35833,00
28 30.09.2013 r. 35833,00
29 31.10.2013 r. 35833,00
30 2.12.2013 r. 35833,00
31 31.12.2013 r. 35833,00
32 31.01.2014 r. 35833,00
33 28.02.2014 r. 35833,00
34 31.03.2014 r. 35833,00
35 30.04.2014 r. 35833,00
36 2.06.2014 r. 35849,74
Razem 1182505,74
*Do wyznaczenia wysokości oprocentowania dla celów porównania ofert przyjmuje się wartość stopy zmiennej
WIBOR 3M na dzień 15.04.2011 r.

Harmonogram spłat wyliczony na dzień uruchomienia środków dla celów złożenia oferty

Wykonawca                                                                                                           Zamawiający
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Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz zobowiązań Zamawiającego podlegających subrogacji,
które powstały przed dniem 22.12.2010 r.

Lp. Kwota- wg stanu na dzień 21.12.2010 r.
1. 5 261,84 zł
2. 5 166,09 zł
3. 34 909,83 zł
4. 36 155,79 zł
5. 1 850,00 zł
6. 8 527,84 zł
7. 138 905,62 zł
8. 14 343,65 zł
9. 18 989,19 zł
10. 12 645,00 zł
11. 2 896,89 zł
12. 34 121,90 zł
13. 100 961,97 zł
14. 15 200,05 zł
15. 13 412,14 zł
16. 13 372,02 zł
17. 5 368,02 zł
18. 21 973,77 zł
19. 32 882,63 zł
20. 257 565,07 zł
21. 7 656,37 zł
22. 241,26 zł
23. 86 481,09 zł
24. 3 109,42 zł
25. 19 759,90 zł
26. 6 868,36 zł
27. 2 917,77 zł
28. 11 905,86 zł
29. 40 377,81 zł
30. 1 115,86 zł
31. 2 999,66 zł
32. 6 923,00 zł
33. 41 048,56 zł
34. 108 556,68 zł
35. 46 749,84 zł
36. 12 930,07 zł
37. 5 426,92 zł
38. 2 928,00 zł
Razem 1 182 505,74 zł

Szczegółowe dane dot. Podmiotów- Wierzycieli zostaną przekazane przy podpisaniu umowy.

Wykonawca                                                                                                          Zamawiający


