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Informacja nr 1 dla oferentów do Zapytania ofertowego nr 12/WPD104/2020 ogłoszonego w dniu 
28.11.2020 r. (ogłoszenie w portalu Baza Konkurencyjności nr 2020-779-19295) dotyczącego 
realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, pt. "Nowe 
podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne", w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R 
przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2. Sektorowe programy B+R, Programu sektorowego 
InnoNeuroPharm. 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
WPD Pharmaceuticals sp. z o. o.  
adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 888 950 zł 
NIP: 5252721500 
Tel: +48 515 262 381 
www.wpdpharmaceuticals.com  
 
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: 
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu 
e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com  
 
Odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w dniach 02-03.12.2020 r., udzielone przez 
Zamawiającego w dniu 04.12.2020 r.: 
 
Pytanie 1:  

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie specyfikacji w języku angielskim?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie specyfikacji w języku angielskim. 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 11: 

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie Przedmiotu Umowy spełniającego 

wymagania Zamawiającego z „7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji” na  „18 dni roboczych 

od dnia otrzymania reklamacji ”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu na dostarczenie Przedmiotu Umowy 

spełniającego wymagania Zamawiającego z „7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji” na  „18 

dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji”. 

 

Pytanie 3:  

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3, ppkt. a): 

Zamawiający we wzorze umowy zapisał: 
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Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

 
a) za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Umowie, w tym za: 
− opóźnienie usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad, usterek lub 
nieprawidłowości,  
− opóźnienie rozpatrzenia reklamacji, 
− opóźnienie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad objętych reklamacją w 
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
nie więcej jednak niż 15% wartości całkowitego (maksymalnego) wynagrodzenia brutto 
określonego w Umowie. 
 

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu w odniesieniu do ppkt. a) tak by brzmiał: 
 

Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

 
a) za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Umowie, w tym za:  
− opóźnienie usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad, usterek lub 
nieprawidłowości,  
− opóźnienie rozpatrzenia reklamacji, 
− opóźnienie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad objętych reklamacją w 
wysokości 0,1% wartości brutto produktu pozostającego w zwłoce lub objętego 
reklamacją, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wartości 
całkowitego (maksymalnego) wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. 
 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż Umowa ma charakter umowy na dostawy sukcesywne, kary 
powinny być liczone według wartości produktu pozostającego w zwłoce a nie od wartości całości 
umowy. 
Odpowiedź: 

Mając na uwadze określoną przez Zamawiającego wartość kary na minimalnym poziomie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.  
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