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Lublin, 25.03.2022r.  
 
 

 
Komunikat nr 5 

 
W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) dotyczącym 

zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU 

GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, który prowadzony 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 Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia.   

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert co 
najmniej do 4 kwietnia 2022.  
Udzielone wyjaśnienia, szczególnie dotyczące 
mytych elementów, wymagają szczegółowej 
analizy wózków i stelaży wsadowych. 
Ponadto analiza wymagań SWU oraz 
udostępnionych dzisiaj istotnych warunków 
zamówienia i przygotowanie rzetelnej 
dokumentacji potwierdzającej zaoferowane 
parametry, wymaga m.in. konsultacji i 
przygotowania dokumentów przez fabrykę, na co 
potrzebne jest więcej czasu niż w przypadku 
standardowych rozwiązań.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie 
terminu składania ofert.  

2 Dot. nr SWU 5.2: 
W odpowiedzi na udzielone wyjaśnienia, prosimy o 
dopuszczenie do oceny urządzenia o głębokości 
nieznacznie przekraczającą dopuszczoną w 
ostatnich wyjaśnieniach i wynoszącej: 1076 mm, 
ale umożliwiającego transport (demontażu osłon) 
przez drzwi o szerokości 990 mm. 
Uzasadnienie: Jest to najmniejsza głębokość, jaką 
możemy uzyskać przy zadanej objętości komory 
oraz planowanym załadunkiem. 

Zamawiający nie może wyrazić zgody na 
głębokość urządzenia powyżej 99 cm.  

3 Dot. nr SWU 5.28: Zamawiający wymaga dwóch wózków 
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Komora oferowanej przez nas Myjni wyposażona 
jest w 2 niezależne wloty wody do komory, które 
zasilają dwupoziomowy wózek wsadowy, 
wyposażony w 2 stelaże, z których każdy 
dopasowany jest indywidualnie do mytych 
elementów. Projekt i konfiguracja wózka zostaną 
ustalone podczas rozmów technicznych o których 
mowa w wyjaśnieniach. Zapewnia to dużą 
uniwersalność i wydajność, zajmując mniej miejsca 
przed Myjnią. 

 
Czy zamawiający dopuszcza, aby w takim wypadku 
zaoferowany był jeden wózek wsadowy 
dwupoziomowy (wyposażony w 2 niezalezne 
stelaże na myte elementy) + 1 wózek 
transportowy? 

wsadowych i dwóch wózków transportowych. 

 

  

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.   

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.  

 

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego  

 

 


