
                                                                                                       

 

Nr sprawy:  ZP 1/2021                                                            Sokołówka, dnia 19.08.2021 r. 

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp   na :” Dostawę leków ” 

 

 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 

18.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.  

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)  

 

Treść zapytania:  

W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa Jednostkę ww. 

przetargu zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 

„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z 

dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 

ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy 

według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili 

obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odpowiedź zamawiającego : W stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki 

„niewypłacalności” oraz  „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy 

z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 

ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe Dz.U.60.535 z późn. zm.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 

cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z 

następujących postaci: 

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania cywilnego 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko 

Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na 

niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą 

sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, 

czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi 

przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 

(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odpowiedź zamawiającego: Ze względu na dobrą sytuację finansową Zamawiającego 

i regulowanie na bieżąco wszystkich zobowiązań w terminach określonych w 

zawartych umowach, Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swej strony 

zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej. 

3. Dotyczy poz. 5 – czy należy wycenić Acard w dawce 150 mg czy 75 mg ?   

Odpowiedź zamawiającego – wyceniamy Acard w dawce 75 mg 

4. Dotyczy poz. 54 i 55 – czy należy wycenić dwa razy tą samą dawkę ? 



Odpowiedz zamawiającego: wyceniamy ta samą dawkę w tych pozycjach 

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 163. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 

12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek odpowiedz zamawiającego : nie wyrażamy 

zgody, do wyceny prosimy przyjąć inny zamiennik –preparat równoważny do 

inhalacji w kapsułkach 

6. Dotyczy poz. 212 i 218 – czy należy wycenić dwa razy tą samą dawkę ? Odpowiedź 

zamawiającego ; wycenić te dwie pozycje 

7. Dotyczy poz. 337- Promazin 10 mg – czy nie zaszła w tej pozycji pomyłka pisarska  

 i właściwa dawka to 100 mg ? Odpowiedz zamawiającego; proszę o wycenę 

Promazin 100 mg, tabl, draż., 60 szt.  - op.10 

8. Dotyczy poz. 379 -Temelor amp – zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do 

osobnego pakietu   

Odpowiedź zamawiającego :  Zamawiający rezygnuje z zakupu leku   Temelor 

roztwór do wstrz. 4mg/ml 5 amp – w celu zachowania liczby porządkowej formularza 

cenowego w rubryce wartość brutto wpisać odpowiednio odnotację ( wycofano lek z 

zakupu) 

9. Dotyczy poz. 347- Rispolept Consta – zwracamy się z prośbą o wydzielenie do 

osobnego pakietu. Odpowiedź zamawiającego : zamawiający nie wydziela pozycji do 

osobnego pakietu 

10. Dotyczy poz. 412 -Wodoru nadtlenek – prosimy o podanie wielkości opakowania  

 do wyceny. Odpowiedź zamawiającego ; do wyceny prosimy przyjąć op. 100g 

11. Dotyczy  poz. 417- Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 

mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek Odpowiedź zamawiającego : nie wyrażamy zgody , 

do wyceny prosimy przyjąć inny zamiennik – preparat równoważny do inhalacji w 

kapsułkach 

 

                                                                       Z upoważnienia Prezesa Zarządu  

                                                                                           Bogdan Nawrocki 


