Lublin, 12.05.2022 r.

KOMUNIKAT nr 8
W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym
realizacji zadania: budowy budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i
Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, 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 8 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.

Pytanie

1.

Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w
innej formie niż pienięźnej w formie elektronicznej,
opatrzonejj kwalifikowanym podpisem
elektronicznym ?

2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację
zapisu dotyczącego warunku przystąpienia do
postępowania obejmującego polisę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej. Wnioskujemy, aby
kwota OC działalności gospodarczej w wys. 50 mln
PLN nie stanowiła kryterium w pozytywnej
weryfikacji Wykonawcy oraz by Inwestor – w myśl
zasady uczciwej konkurencji – umożliwił Oferentowi
doubezpieczenie posiadanej polisy do wymaganej
kwoty po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Proponujemy następujący zapis:
„W terminie 14 dni od podpisania Umowy Oferent
zobowiąz uje się do przedłożenia Inwestorowi polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, wartość sumy
gwarancyjnej ubezpieczenia powinna wynosić nie
mniej niż:
• OC działalności gospodarczej 50 000 000,00 PLN”

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium (
dotyczy formy innej niż pieniężna) w formie
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję
Oferenta jednakże podkreśla, iż na dzień
składania ofert Wykonawca przedstawi
aktualnie posiadaną polisę oc działalności
gospodarczej oraz zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu polisę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na oczekiwaną kwotę
50.000.000 zł w ciągu 14 dni od dnia podpisania
Umowy, napoźniej w dniu przekazania placu
budowy.
Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość
dostarczenia pozostałych polis tj.:
• OC usług projektowych 5 000
000,00 PLN oraz
• Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków
pracowników 50.000 PLN na
każdego pracownika
najpoźniej w dniu podpisania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający
wprowadza w/w zmiany w treści Zapytania
ofertowego oraz w drafcie Umowy.
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Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.
Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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