
 
 

 

 

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym ( nr 

ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2/2021/0039) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z 

wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji  

i zamykania fiolek – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz  projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych – BCG” ( numer: POIR. 02.01.00-00-

0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 

B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert. W ramach niniejszego komunikatu  nr 3 publikujemy również 

pytania i odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Termin składania ofert: 

 

BYŁO: 18.03.2021 r. do godziny 16:00 

 

JEST:  08.04.2021 r. do godziny 16:00 

 

Wobec powyższego, zmianie ulega pkt. IX  zapytania ofertowego wskazującego, iż zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do 

dnia 08.04.2021 r.  Oferty zostaną otwarte w dniu 09.04.2021 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Pytanie: 

W jaki sposób będą przygotowywane korki i kapsle: 

 –  czy będą poddawane sterylizacji parą w sterylizatorach parowych? 

 –  w jaki sposób korki i kapsle będą transportowane do Maszyny napełniająco-korkującej/ Maszyny kapslującej? 

 

Odpowiedź: 

Korki i kapsle będą poddawane sterylizacji parą w sterylizatorach parowych. Korki i kapsle będą sterylizowane w workach sterylizacyjnych i podawane na 

Maszyny. 

 

 

 

 



 
 

Pytanie: 
Czy wymagany jest załadunek korków oraz kapsli do klasy A bez narażania środowiska cRABS, a tym samym bez przerywania produkcji? 

 

Odpowiedź: 
Załadunek korków i kapsli musi odbywać się bez narażania środowiska klasy A oraz bez przerywania produkcji. 

 

Pytanie: 

Czy wymagane lub dopuszczalne jest zastosowanie portów transportu sterylnego ( RTP, np. Alfa-Beta) do szczelnego załadunku kapsli oraz korków do 

środowiska cRABS z zastosowaniem jednorazowych opakowań z Tyvek z wysterylizowanymi uprzednio korkami/kapslami lub analogicznym rozwiązaniem 

w postaci kontenerów wielokrotnego zastosowania? 

 

Odpowiedź: 

Korki i kapsle muszą być podawane w sposób zapewnienia szczelności środowiska CRABS z zachowaniem ciągłości pracy. Dopuszczalne jest stosowanie do 

tego celu portów Alfa-Beta, jednak nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. 

 

Pytanie: 

Jakie są kary za niedotrzymanie terminu dostawy, w Umowie jest mowa o 0,5% dziennie, a maksymalnie 20%, w komunikacie natomiast 0,2% dziennie i 

maksymalnie 15%? 

 

Odpowiedź: 

W związku z faktem, iż postępowanie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie, procedura wyboru dostawcy musi być przeprowadzona zgodnie z 

zasadą konkurencyjności, w tym również w aspekcie warunków dopuszczających oraz obowiązku Zamawiającego do zdefiniowania istotnych warunków 

zamówienia w tym w zakresie kar oraz odpowiedzialności.   

Zasada konkurencyjności ma na celu zapewnienie pełnej transparentności w toku całej procedury postępowania. Opublikowanie zatem istotnych warunków 

zamówienia w zakresie m.in. wysokości kar jest obowiązkiem Zamawiającego, w szczególności że jest to element który może stanowić czynnik kosztotwórczy.  

Kary umowne: z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać 

15 % wartości kontraktu. Pozostałe punkty, które podlegają karom pozostają bez zmian. 

Umowa zostanie zaktualizowana. 

 



 
 

Pytanie: 

Umowa na dostawę urządzenia § 6, pkt 9 – jaki jest cel ubezpieczeń oraz jaka jest łączna kwota ubezpieczeń? 

Odpowiedź: 

Łączna kwota ubezpieczeń zostanie omówiona z wybranym dostawcą na etapie podpisywania Umowy. 

 

Pytanie: 

Jakie są warunki płatności za dostawę urządzenia? 

 

Odpowiedź: 

Warunki płatności zostaną ustalone na etapie podpisywania Umowy, Zamawiający dopuszcza stosowanie zaliczek. 

 

 

  

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Zespół Zamawiającego  


