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 Lublin, 01.04.2022 r.  
 
 

Komunikat nr 2 
 
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- 98470) dotyczącym 

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

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

zamykania fiolek – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w 

zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w 

oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, 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 poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia oraz zakresie istotnych warunków zamówienia.   

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 Na stronie 8 zapytania ofertowego w punkcie IV. 
4.1 możemy przeczytać, że do formularza oferty 
należy dołączyć podpisany wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Punkt 4.1. z rozdziału IV WARUNKI FORMALNE 

OFERTY Zapytania ofertowego str.8 

Zamawiający wykreśla. Wzór umowy nie 

będzie udostępniony na tym etapie 

postępowania. 

 

Jednocześnie wraz z niniejszym komunikatem 
przekazujemy Istotne Warunki Zamówienia - 
stanowiące zestawienie zapisów, które 
zostaną przeniesione do umowy z wybranym 
dostawcą. Zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego, złożenie przez Oferenta oferty 
jest tożsame z akceptacją przez niego treści 
zapytania ofertowego z załącznikami bez 
zastrzeżeń. Zapisy dot. istonych warunków 
zamówienia nie będą podlegały negocjacjom. 

2 Natomiast na stronie 20, załącznikiem 4 jest 
„Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Załącznikiem 4 do 
URS jest rysunek kapsli. 

Oferent może wypełnić i podpisać 
Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym 
tajemnicę przedsiębiorstwa, którego wzór 
znajduje się na stronie 36 Zapytania 
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ofertowego.  

Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Oferenta złożone w odrębnym 
dokumencie z oznaczeniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, oddzielnie od pozostałych 
jawnych dokumentów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
składane w toku niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności 
informacji, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, będą 
traktowane jako bezskuteczne i skutkować 
będzie ich odtajnieniem. 

3 Na stronie 30 w punkcie 8 jest „Podpisane 
Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym 
tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego 
Zapytania.” 

 

 

 

Oferent może wypełnić i podpisać 
Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym 
tajemnicę przedsiębiorstwa, którego wzór 
znajduje się na stronie 36 Zapytania 
ofertowego.  

Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Oferenta złożone w odrębnym 
dokumencie z oznaczeniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, oddzielnie od pozostałych 
jawnych dokumentów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
składane w toku niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności 
informacji, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, będą 
traktowane jako bezskuteczne i skutkować 
będzie ich odtajnieniem. 

4 Załącznikiem 4 do URS jest rysunek kapsli. 
 

Załącznik nr 4 do URS przedstawia rysunek 
kapsli. 
Jest to tylko informacja dla Oferenta – jakie 
kapsle będą wykorzystywane w procesie 
zamykania fiolek. 
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Zamawiający niniejszym komunikatem wprowadza zmiany do Zapytania Ofertowego: 

Dotyczy: XIII DODATKOWE INFORMACJE 

Dodano punkty od 8 do 11 
8. Cena oferty powinna zawierać wszelkie, zryczałtowane wynagrodzenie 

oferenta. Cena powinna obejmować jakiekolwiek podatki, opłaty 

rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 

społeczne, tantiemy, opłaty licencyjne lub inne opłaty nakładane na 

Wykonawcę, jego pracowników, konsultantów lub Zamawiającego w związku 

z realizacją  robót będących przedmiotem niniejszej umowy zostaną 

poniesione i zapłacone wyłącznie przez Wykonawcę, a jakiekolwiek sumy 

zapłacone przez Zamawiającego w związku z niniejszym, włączając grzywny, 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu. 

 
9. W terminie do 31.03.2023, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od 
podpisania umowy, może nastąpić indeksacja cen, w oparciu o wskaźnik GUS ( 
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, za poszczególne 
miesiące; do obliczania wskaźnika w celu przeliczenia cen przyjmuje się 
zmianę pomiędzy miesiącem zawarcia umowy, a miesiącem w którym został 
złożony wniosek Strony) jeżeli wskaźnik ten wzrośnie lub zmaleje o minimum 
2%. Cena przedmiotu zamówienia może być w takim przypadku podwyższona 
lub obniżona o tyle procent o ile wzrośnie lub ulegnie zmniejszeniu poziom 
cen określony wskaźnikiem GUS. Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć 
jedynie tej części wynagrodzenia, która nie została wypłacona przed 
złożeniem wniosku przez Stronę. Indeksacja cen w każdym przypadku wymaga 
uprzedniego pisemnego zawiadomienia drugiej strony wraz z wykazaniem 
podstawy indeksacji oraz dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Zmiana wynagrodzenia z ww. 
przyczyny nie może być wyższa niż o 10 % pierwotnie ustalonego 
wynagrodzenia. 
 

10. Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy zakresu Zamówienia zrealizowanego 

przez Wykonawcę i odebranego przez Inwestora przed dniem złożenia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia na podstawie waloryzacji. 

11. Waloryzacja wynagrodzenia w każdym przypadku wymaga uprzedniego 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony wraz ze wykazaniem podstawy 

waloryzacji oraz dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy.  

 

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.   

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.  

 

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego  


