Lublin, 19.10.2022 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: 2022-14275-126947) dotyczącym
zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z
wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka, 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 Inteligentny Rozwój, z poddziałania
3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.

Pytanie

Odpowiedź
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Czy wartość oferty podana w EURO będzie płatna
przez „Biomed Lublin” Wytwórnia Surowic i
Szczepionek Spółka Akcyjna w EURO ( faktura musi
być wystawiona w EURO) ?
Czy po przeliczeniu , gdzie zostanie zastosowany
kurs EURO wykorzystywany do przeliczeń wartości
zamówień obowiązujący od 1 stycznia 2022 na
mocy Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 , gdzie kurs
wynosi 4,4536 PLN/EUR płatna będzie w PLN (
faktura musi być wystawiona w PLN) ?
Dotyczy: Matryca Śledzenia oraz Zapytanie
ofertowe str.6 „Wymagania dotyczące gwarancji i
serwisu”
Pytanie: Czy przeglądy serwisowe w okresie całego
udzielonego okresu gwarancji mają zawierać
materiały eksploatacyjne ? ( podwyższa to znacznie
cenę oferowanego urządzenia ).
W matrycy śledzenia Poz.72 pkt.9.7 zapis brzmi –
„W okresie gwarancji wymagane przeglądy
serwisowe zgodnie w wymogami producenta, w
zakresie dostawy bez materiałów
eksploatacyjnych”.

Wskazany w zapytaniu ofertowym kurs euro
będzie służył do przeliczeń wartości oferty
podanej w EURO na PLN w celu porównania
złożonych ofert.
Dopuszczamy podpisanie kontraktu na dostawę
przedmiotu zamówienia w EURO. Akceptujemy
faktury wystawiane w EURO. Płatność takich
faktur będzie w EURO.
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Podtrzymujemy zapis z URS 9.7. "(...)W okresie
gwarancji wymagane przeglądy serwisowe
zgodnie w wymogami producenta, w zakresie
dostawy bez materiałów eksploatacyjnych."
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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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