
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 98396-2011 z dnia 2011-05-02 r. Ogłoszenie o 
zamówieniu - Świętochłowice
Przedmiotem zamówienia jest usługa: spłata jednorazowo w terminie 
do dnia 30.05.2011 r. wierzytelności dłużnika- Zamawiającego w 
trybie art. 518 § 1 pkt 3 K.C. w wysokości 1 182 505,74 zł, 
określonych w załączniku nr 5 do SIWZ-...
Termin składania ofert: 2011-05-16 

Świętochłowice: Spłata wierzytelności dłużnika w trybie art. 518 § 
1 pkt 3 K.C

Numer ogłoszenia: 136316 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 98396 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, 

woj. śląskie, tel. 032 2453338, faks 032 7707435.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Spłata wierzytelności dłużnika w trybie 

art. 518 § 1 pkt 3 K.C.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: spłata 

jednorazowo w terminie do dnia 30.05.2011 r. wierzytelności dłużnika- Zamawiającego w trybie 

art. 518 § 1 pkt 3 K.C. w wysokości 1 182 505,74 zł, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ- 

wykazie zobowiązań, zawierającym wierzytelności powstałe przed dniem 22.12.2010 r. Okres 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98396&rok=2011-05-02


finansowania- spłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wierzytelności, co do których 

Wykonawca wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela, ustala się na 36 miesięcy od daty 

uruchomienia spłaty wierzytelności, tj. zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik nr 

2 do SIWZ. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: zmienna stopa procentowa, równa 

stopie WIBOR 3M (dla depozytów 3-miesięcznych w PLN), powiększona o stałą marżę wskazaną 

przez Wykonawcę, wyrażoną w %. Oprocentowanie to jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy, 

Zamawiający nie poniesie jakichkolwiek innych opłat. 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. Oprocentowanie w okresie obowiązywania 

umowy: stopa procentowa, o której mowa wyżej, liczona od malejącego kapitału. Do wyznaczenia 

wysokości oprocentowania dla celów porównania ofert przyjmuje się wartość stopy zmiennej 

WIBOR 3M na dzień 15.04.2011 r. Termin spłaty wierzytelności (rat): kapitał spłacany po 3 

miesiącach karencji w 33 równych miesięcznych ratach do ostatniego dnia roboczego miesiąca 

kalendarzowego (a jeżeli ostatni dzień roboczy przypadnie w sobotę, niedzielę lub inny dzień 

ustawowo wolny, to płatność następować będzie w terminie pierwszego następnego dnia 

roboczego), zgodnie z harmonogramem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 

Termin spłaty odsetek: miesięcznie na koniec miesiąca, a po upływie karencji spłaty kapitału wraz 

z ratami kapitałowymi, naliczane od wartości zaangażowanych środków pieniężnych pozostałego 

do spłaty kapitału zgodnie z harmonogramem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości 

wierzytelności, w tym przypadku Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat, 

prowizji z tego tytułu. 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. 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 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. W przypadku naruszenia powyższych 

zapisów, do sądu o stwierdzenie nieważności umowy przelewu wierzytelności może wystąpić 



także podmiot który utworzył zakład- Zamawiającego. Wszystkie rozliczenia dokonywane będą w 

złotych. Sposób zabezpieczenia transakcji: 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracja 

wekslową. 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. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Zapłata przez 

Zamawiającego wierzytelności, co do których Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego 

wierzyciela przez Wykonawcę nastąpi wg harmonogramu stanowiącego 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 ww 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 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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.



SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Spłata wierzytelności dłużnika w trybie art. 518 § 1 pkt 3 K.C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• REMEDIS S.A., ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 231183,21

• Oferta z najniższą ceną: 231183,21 / Oferta z najwyższą ceną: 305803,11

• Waluta: PLN.


