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Lublin, 28.12.2022r.  
 
 

 
Komunikat nr 1 

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

w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-136682) dotyczącym 

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

FDA nowych Inkubatorów do PST – 2 sztuki, 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 pytania i odpowiedzi dotyczące 

przedmiotu zamówienia.   

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 dot. pkt. 5.1. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 
1040 [mm]? 

TAK. Zamawiający dopuści urządzenie o 
głębokości 1040 [mm]. 
 

2 dot. pkt. 5.16. 
Czy zamiast CFR  Zamawiający dopuszcza 
rejestrację danych w formacie plk. w postaci 
nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z 
hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym 
dostępem do programów, a tym samym zmiany ich 
parametrów? 

TAK. Zamawiający dopuszcza rejestrację danych 
w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz 
dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym 
przed nieupoważnionym dostępem do 
programów, a tym samym zmiany ich 
parametrów. 
 

3 dot. pkt. 5.21. 
Czy Zamawiające dopuszcza port do prowadzenia 
procesów walidacyjnych (TC) średnica wewnętrzna 
61 mm średnica zewnętrzna kołnierza 85 mm ? 

 TAK. Zamawiające dopuszcza port do 
prowadzenia procesów walidacyjnych (TC) 
średnica wewnętrzna 61 mm średnica 
zewnętrzna kołnierza 85 mm. 
 

4 dot. pkt. 9.9. 
W związku z tym, że oferta ma uwzględniać 
transport i m.in. wniesienie urządzeń do 
pomieszczenia/pomieszczeń docelowych proszę o 
informację nt. lokalizacji 
pomieszczenia/pomieszczeń docelowych tj. piętro, 
czy jest dostępna winda (jeżeli tak, to proszę o 
podanie wymiarów windy), czy występują progi, 
jeżeli tak to jakiej wysokości, jaka jest szerokość 

Pomieszczenie docelowe dla inkubatorów 
znajduje się na poziomie parteru, nie będą 
występowały progi. Szerokość drzwi  i korytarzy 
do pomieszczenia docelowego przekracza 
wymiar 90 cm. 
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drzwi, jaka jest szerokość korytarza na całej drodze 
do pomieszczenia/pomieszczeń docelowych. 

5 pkt. 7 w zapytaniu ofertowym 
W związku z tym, że firma nie pracuje w trybie 
ciągłym czy Zamawiający zgodzi się na zmianę 
czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe na maks. 24 
godziny liczone od momentu zgłoszenia usterki 
(dni robocze)? 

NIE. Zamawiający nie zgadza się na zwiększenie 
maksymalnego czas reakcji serwisu na 24 
godziny. Czas reakcji serwisu na usterkę nie może 
być dłuższy niż  12 godzin liczonych od momentu 
zgłoszenia usterki (w dni robocze). 
 

 

  

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.   

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.  

 

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego  

 
 


