Lublin, 21.04.2022 r.

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- 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 5 w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.
1

Pytanie
IWZ linia ONKO, Część II, punkt 2:
„..Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego
osobnego pokrycia żadnych wydatków związanych z
realizacją Umowy, jak również oświadcza, że
wynagrodzenie, pokrywa wszelkie roszczenia
Wykonawcy związane z prawami własności
intelektualnej, zgodnie z § ……………niniejszej
Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw
autorskich, praw zależnych korzystania przez

Odpowiedź
Inwestor wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
Wobec powyższego, zmianie ulega punkt 2 w części II ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i
otrzymuje brzmienie:
BYŁO:
JEST:
„2. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej „2. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej
obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w
tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem
1

Zamawiającego z wyników Prac, nabycia wszelkich
innych praw własności intelektualnej, w tym knowhow Wykonawcy itp.,”

Oferent: Know-how oraz prawa własności
intelektualnej nie są przedmiotem oferty i należą do
Wykonawcy instalacji. Nie zgadzamy się na
przeniesienie ich na rzecz Zamawiającego.

realizacją przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem
ust. 3 niniejszego paragrafu. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy, nie będzie podstawą do
żądania zapłaty jakichkolwiek dodatkowych
kwot. Wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego osobnego pokrycia żadnych
wydatków związanych z realizacją Umowy, jak
również oświadcza, że wynagrodzenie,
pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy
związane z prawami własności intelektualnej,
zgodnie z § ……………niniejszej Umowy, w tym z
tytułu przeniesienia praw autorskich, praw
zależnych korzystania przez Zamawiającego z
wyników Prac, nabycia wszelkich innych praw
własności intelektualnej, w tym know-how
Wykonawcy itp., „

ust. 3 niniejszego paragrafu. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy, nie będzie podstawą do
żądania zapłaty jakichkolwiek dodatkowych
kwot. Wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego osobnego pokrycia żadnych
wydatków związanych z realizacją Umowy. „

Dotyczy: Zapytania ofertowego, wersja 05-04-2022
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Część III, punkt 2, a):
„Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
maksymalnie 14 miesięcy od podpisania kontraktu.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi
warunek dopuszczający.
Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty,
których termin realizacji jest wskazany w niniejszym
zapytaniu bądź krótszy.”

Inwestor nie wyraża zgody na zmianę maksymalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent: Ze względu na trudną sytuację na rynku
dotyczącą dostępności części i komponentów
urządzeń sugerujemy nie narzucać w tym momencie
sztywnego terminu dostawy.
2
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Część III, punkt 3, a):
„W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a)
z tytułu niedotrzymania terminu dostawy
Urządzeń – w wysokości 0,1% wartości brutto
umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia
wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,
b)
z tytułu niedotrzymania terminu
uruchomienia Urządzeń – w wysokości 0,1% 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 0,1%
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 0,1 %
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 zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia. Łączna wartość kar umownych nie
może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma prawo

Inwestor wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,1% na 0,05% za każdy dzień
opóźnienia. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10 %.
Wobec powyższego, zmianie ulega punkt 3 w rozdziale III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i otrzymuje
brzmienie:
BYŁO:
JEST:
„W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej:

a) z tytułu niedotrzymania terminu
dostawy Urządzeń – w wysokości 0,1%
wartości brutto umowy, za każdy dzień
opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień
dostawy do dnia dostawy,

a) z tytułu niedotrzymania terminu
dostawy Urządzeń – w wysokości 0,05%
wartości brutto umowy, za każdy dzień
opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień
dostawy do dnia dostawy,

b) z tytułu niedotrzymania terminu
uruchomienia Urządzeń – w wysokości 0,1%
wartości brutto umowy, za każdy dzień
opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień
uruchomienia do dnia uruchomienia,

b) z tytułu niedotrzymania terminu
uruchomienia Urządzeń – w wysokości
0,05% 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,

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 0,1% wartości brutto umowy, za
każdy dzień opóźnienia od dnia upływu
terminu
naprawy
lub
wymiany,
wynikającego z tego oświadczenia do dnia

d) z tytułu niedotrzymania terminu
naprawy lub wymiany urządzenia – w
wysokości 0,05% wartości brutto umowy, za
każdy dzień opóźnienia od dnia upływu
terminu
naprawy
lub
wymiany,
wynikającego z tego oświadczenia do dnia
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dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.”
Oferent: Ze względu na szacowaną wartość umowy,
prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,1%
na 0,01%/dzień dla każdego z wymienionych
powyżej przypadków z ograniczeniem do 5% łącznej
wartości wszystkich kar. Wysokość kary z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
punkt „c” również prosimy zmniejszyć do 5%.
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Część III, punkt 6, a):
„gwarancja minimum 36 miesięcy od daty
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego (warunek dopuszczający). Oferty
wskazujące krótszy okres gwarancji zostaną
odrzucone;”
Oferent: Standardowy okres trwania gwarancji to 12
miesięcy, wyjątkowo przedłużany do 24 miesięcy.
Sugeruję jako wymagane minimum przyjąć 24
miesiące, a za wszystko powyżej przyznawać

naprawy,

naprawy,

e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu
urządzenia zastępczego – w wysokości 0,1 %
wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia
dostarczenia
zastępczego
urządzenia,

e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu
urządzenia zastępczego – w wysokości 0,05
% 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 zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia. Łączna wartość kar umownych
nie może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę
umowną.”

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 zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia. Łączna wartość kar umownych
nie może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę
umowną.”

Inwestor wyraża zgodę na modyfikację wymagań w zakresie minimalnego okresu trwania
gwarancji.
Wobec powyższego, zmianie ulega punkt 6 a. w rozdziale III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i otrzymuje
brzmienie:
BYŁO:
JEST:
„6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I
SERWISU:

„6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I
SERWISU:

a. gwarancja minimum 36 miesięcy od daty
podpisania
bezusterkowego
protokołu
odbioru
końcowego
(warunek

a.

gwarancja minimum 24 miesiące od daty
podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru
końcowego
(warunek
4

ewentualnie dodatkową punktację.
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Część III, punkt 8, b),c):
„b)
Gwarancja należytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty 10 %
wartości umowy brutto na rachunek bankowy
Zamawiającego podany w treści Umowy w ciągu 7
dni przed określonym w Umowie terminem zapłaty
ostatecznej transzy Wynagrodzenia. Gwarancja
należytego wykonania umowy realizowana będzie w
następujący sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po
odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj. po
zakończeniu, bez żadnych odstępstw kwalifikacji
IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po
upływie udzielonego przez Wykonawcę Okresu
Gwarancji.
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 ALBO
c)
Zamawiający, celem zabezpieczenia
roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy,
potrąci wymaganą kwotę zabezpieczenia w łącznej
wysokości 10 % wartości umowy brutto z każdej
płatności Wykonawcy. Zabezpieczenie to
realizowane będzie w następujący sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po
odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj. po

dopuszczający). Oferty wskazujące krótszy
okres gwarancji zostaną odrzucone;”

dopuszczający). Oferty wskazujące krótszy
okres gwarancji zostaną odrzucone;”

Inwestor wprowadza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia.
Zmianie ulega punkt 8 w rozdziale III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i otrzymuje brzmienie:
BYŁO:
JEST:
“8. DODATKOWE INFORMACJE:

“8. DODATKOWE INFORMACJE:

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.

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.

a) Gwarancja
bankowa:
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
dostarczenia
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, gwarancji bankowej

a) Gwarancja
bankowa:
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
dostarczenia
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, gwarancji bankowej zwrotu
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zakończeniu, bez żadnych odstępstw kwalifikacji
IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po
upływie udzielonego przez Wykonawcę Okresu
Gwarancji.”

zwrotu
zaliczki,
obowiązującej
do
pozytywnego przeprowadzenia testu FAT
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego) na wartość zaliczki,
zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym
z wzorów wskazanym w ogłoszeniu
Oferent: Dlaczego gwarancji należytego wykonania
przetargowym. Niedostarczenie gwarancji
umowy nie można przedstawić w taki sam sposób
bankowej lub dostarczenie gwarancji
jak gwarancję zwrotu zaliczki, tj. za pomocą
bankowej niezgodnej co do zasadniczych
gwarancji bankowej? Z wymogiem wpłaty
kwestii
ze
wzorem
Zamawiającego,
gotówkowej spotykamy się po raz pierwszy. Proszę o
uprawniać będzie Zamawiającego do
uwzględnienie takiej samej formy gwarancyjnej dla
powstrzymania
się
ze
wszelkimi
obu przypadków.
płatnościami do chwili przedłożenia przez
Gwarancje bankowe Grupy Oferenta są wystawiane
Wykonawcę odpowiednich dokumentów
przez bank szwajcarski w związku z tym ich wzór
gwarancji, a Wykonawcy nie będą
może się nieznacznie różnić od załączonych wzorów.
przysługiwać żadne roszczenia z tytułu
Przed wystawieniem gwarancji jej wzór jest zawsze
powstrzymania płatności ORAZ
przesyłany do akceptacji Zamawiającego.
b) Gwarancja należytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty
10 % wartości umowy brutto na rachunek
bankowy Zamawiającego podany w treści
Umowy w ciągu 7 dni przed określonym w
Umowie terminem zapłaty ostatecznej
transzy
Wynagrodzenia.
Gwarancja
należytego wykonania umowy realizowana
będzie w następujący sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu
Umowy tj. po zakończeniu, bez żadnych
odstępstw kwalifikacji IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie po upływie udzielonego przez
Wykonawcę Okresu Gwarancji.
Brak zapłaty określonej kwoty tytułem
należytego wykonania umowy uprawniać

zaliczki, obowiązującej do pozytywnego
przeprowadzenia testu FAT (zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego) na wartość zaliczki, zgodnej co do
zasadniczych kwestii z jednym z wzorów
wskazanym w
ogłoszeniu
przetargowym.
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 ORAZ
b) Gwarancja należytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty 10
% wartości umowy brutto na rachunek bankowy
Zamawiającego podany w treści Umowy w ciągu
14 dni od dnia zawarcia Umowy. Gwarancja
należytego wykonania umowy realizowana
będzie w następujący sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie
po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj.
po zakończeniu, bez żadnych odstępstw
kwalifikacji IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie
po upływie udzielonego przez Wykonawcę
Okresu Gwarancji.
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
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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 ALBO
c) Zamawiający, celem zabezpieczenia
roszczeń z tytułu należytego wykonania
umowy, potrąci wymaganą kwotę
zabezpieczenia w łącznej wysokości 10
% wartości umowy brutto z każdej
płatności Wykonawcy. Zabezpieczenie
to realizowane będzie w następujący
sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie
po
odbiorze
końcowym
Przedmiotu Umowy tj. po zakończeniu,
bez żadnych odstępstw kwalifikacji
IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie po upływie udzielonego przez
Wykonawcę Okresu Gwarancji.
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.”

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia z tytułu powstrzymania płatności
ALBO
c) Zamawiający, celem zabezpieczenia roszczeń
z tytułu należytego wykonania umowy, potrąci
wymaganą kwotę zabezpieczenia w łącznej
wysokości 10 % wartości umowy brutto z każdej
płatności Wykonawcy. Zabezpieczenie to
realizowane będzie w następujący sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie
po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj.
po zakończeniu, bez żadnych odstępstw
kwalifikacji IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie po upływie udzielonego przez
Wykonawcę Okresu Gwarancji, ALBO
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia
Umowy,
gwarancji
bankowej
należytego wykonania umowy na wartość 10 %
umowy brutto, zgodnej co do zasadniczych
kwestii z jednym z wzorów wskazanym w
ogłoszeniu
przetargowym w
Bazie
konkurencyjności pod numerem 2022-1427598470 , obowiązującej do końca udzielonego
przez Wykonawcę Okresu Gwarancji.
Zabezpieczenie to realizowane będzie w
następujący sposób:
a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu
Umowy tj. po zakończeniu, bez żadnych
odstępstw kwalifikacji IQ/OQ;
b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane
będzie po upływie udzielonego przez
Wykonawcę Okresu Gwarancji,
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e) Niedostarczenie gwarancji bankowej lub
dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej
co do zasadniczych kwestii ze wzorem
Zamawiającego,
uprawniać
będzie
Zamawiającego wedle jego uznania do:
a) powstrzymania się ze wszelkimi
płatnościami do chwili przedłożenia przez
Wykonawcę odpowiednich dokumentów
gwarancji, a Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia z tytułu
powstrzymania płatności.
b) zastosowania mechanizmu
zabezpieczenia opisanego w ust. 3
f) W przypadku wyboru przez Wykonawcę
mechanizmu gwarancji należytego wykonania
umowy przewidzianego w ust. 2, Wykonawca
może żądać wcześniejszego zwrotu kwoty
Zabezpieczenia,
jeżeli dostarczy
Zamawiającemu, gwarancję
bankową
lub
ubezpieczeniową, zgodną co do zasadniczych
kwestii z jednym z wzorów wskazanym w
ogłoszeniu
przetargowym w
Bazie
konkurencyjności pod numerem 2022-1427598470 na kwotę odpowiadającą wysokości
Zabezpieczenia o którym mowa w ust. 2 z
terminem ważności przez jakie miały być
zatrzymane kwoty Zabezpieczenia zgodnie z ust.
2"
6

Część XI, a):
„a.
Oferenci zaproszeni do składania ofert są
zobowiązani do wniesienia wadium w
wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych). Wniesienie we wskazanym terminie
wadium stanowi warunek dopuszczający.”

Inwestor odstępuje od konieczności wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych).
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Oferent: Przygotowanie oferty w takim zakresie jest
wystarczająco kosztowne dla Oferenta, proszę o
odstąpienie od konieczności wpłacania wadium.
7
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Regarding the washing machine,
Is it a must to be rotative? According to point 7.1
The idea due to the available space on the layout is
to offer a lineal washing machine.
W załączniku przesyłam propozycję layoutu która
jednak wymaga pewnych zmian w pomieszczeniu.
Prośba o informację czy jest to przez Państwa
akceptowalne.

Inwestor podtrzymuje, że wymagana jest myjka rotacyjna – zgodnie z punktem 7.1 URS, głównie ze
względu na bardziej kompaktowe wymiary i oszczędność miejsca w pomieszczeniu myjki.

Layout przedstawiony w załączniku nie jest akceptowalny zarówno w kwestii umieszczenia myjki
(wychodzi poza pomieszczenie) jak i pomp vacuum, które umieszczono w śluzie. Nieakceptowalny
jest również brak przejścia wokół liofilizatora.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.
Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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