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Lublin, 14.01.2021r.  
 
 
 

 Komunikat nr 2  
w zakresie zapytanie ofertowego   
6/2020/C066 z dnia 16.12.2020r.  

 
 

 
 
 
W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Lublinie zapytaniem ofertowym nr 6/2020/C066 dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, 

uruchomienia nowej zamrażarki pionowej jednodrzwiowej – 1 sztuka,  który prowadzony jest na rzecz 
projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego 

Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20) (dalej: ‘projekt’), dla 
którego Spółka otrzymała decyzję w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w 
zakresie treści zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.  
 

 
Informujemy, iż zmianie ulega pkt. XI.8 Zapytania ofertowego,  otrzymując następujące brzmienie: 
 
„8. Zapisy w zakresie kar umownych, które zostaną zamieszczone w treści umowy z wybranym oferentem:   

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za 

każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, 

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za 

każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego 

oświadczenia do dnia naprawy  

e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5 % wartości brutto 

umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia,  

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o 
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zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Łączna wartość kar umownych  nie może przekroczyć 20 %. 

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o dofinansowanie w 

zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem obostrzeniami, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia do umowy z Wykonawcą zapisy gwarantujące wypłatę środków finansowych 

przy spełnieniu określonych warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie 

należytego wykonania umowy bądź mechanizmu środków zatrzymanych bądź innego rozwiązania, w 

szczególności w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji należytego wykonania umowy, zgodnie z poniższym 

opisem. Wyboru odpowiedniego instrumentu gwarancyjnego dokona Zamawiający, po uprzednich 

konsultacjach z konkretnym Wykonawcą. 

 

1. Gwarancja bankowa: 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku nr ..... 

do niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji 

bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie 

Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę 

odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu 

powstrzymania płatności. 

 

2. Gwarancja należytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty od 10 % do 20 % wartości umowy brutto (dokładna wartość do 

ustalenia z konkretnym Wykonawcą) na rachunek bankowy Zamawiającego podany w treści Umowy w ciągu 7 

dni przed określonym w Umowie terminem zapłaty ostatecznej transzy Wynagrodzenia. Brak zapłaty 

określonej kwoty tytułem należytego wykonania umowy uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania 

się ze wszelkimi płatnościami do chwili uiszczenia przez Wykonawcę stosownej wpłaty a Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności. 
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Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu 
zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym oferentem. Zmawiający 
nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków. 
 

Wobec powyższych zapisów, do zapytania ofertowego dodano następujące wzory gwarancji 
bankowych. 
 
 
Komunikat nr 2 stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania 
ofertowego.  Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.  
 

 
 
 

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego  


