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Informacja nr 2 dla oferentów do Zapytania ofertowego nr 03/WPD104/2020 ogłoszonego 
w dniu 30.04.2020 r. (ogłoszenie w portalu Baza Konkurencyjności nr 1244064) 
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 dniu 06-07.05.2020, udzielone przez 
Zamawiającego w dniu 08.05.2020: 
 
Pytanie 1:  
Dot. Pakietu nr 3. 
Zwracam się do Państwa z pytaniem czy Beneficjent mógłby opisać bądź wskazać numer 
katalogowy pudełek, do których zaoferowane przez Wykonawcę końcówki powinny 
pasować. Ze względu na długość końcówki oraz szerokość/wysokość kołnierza nie wszystkie 
produkty mogą być kompatybilne ze sobą. W przypadku braku możliwości wskazania 
numeru katalogowego pudełek czy istniałaby możliwość o wskazanie długości końcówek dla 
pozycji od 15 do 18. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na końcówki wraz z kompletem pudełek. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
– Formularz Oferty zawierający zmieniony OPZ v. 2 stanowi załącznik do niniejszej Informacji.  
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 1 dopuści produkt sterylny wolny od cytotoksyn, 
niepirogenny, wolny od DNaz, RNaz, USP VI Grade, o szybkości wirowania do 12 000 RCF? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt o szybkości wirowania do 12 000 RCF, spełniający powyższe 
wymagania. 
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Pytanie 3:  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści produkt sterylny wolny od cytotoksyn, 
niepirogenny, wolny od DNaz, RNaz, USP VI Grade, o szybkości wirowania do 16 000 RCF? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt o szybkości wirowania do 16 000 RCF spełniający powyższe 
wymagania. 
 
Pytanie 4:  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 dopuści produkt sterylny wolny od cytotoksyn, 
niepirogenny, wolny od DNaz, RNaz, USP VI Grade, w statywach o szybkości wirowania do 
16 000 RCF? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt o szybkości wirowania do 16 000 RCF spełniający powyższe 
wymagania. 
 
Pytanie 5:  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycjach 4-7 dopuści produkty sterylne wolne do DNaz, RNaz, 
niepirogenny, nie toksyczny, wolny od TSE/BSE, nieposiadające certyfikatu USP VI Grade, 
z zachowaniem pozostałych wyspecyfikowanych wymagań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał certyfikat USP VI Grade. 
 
Pytanie 6:  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycjach 8-12 oraz 19-20 dopuści produkty sterylne 
niepirogenne, nie posiadające certyfikatu wolne od DNaz, RNaz z zachowaniem pozostałych 
wyspecyfikowanych wymagań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał certyfikat wolne od DNaz i RNaz. 
 
Pytania 7: 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 14 dopuści produkt konfekcjonowany po 1000 sztuk 
w opakowaniu i jednocześnie dopuści zwiększenie ilości wyspecyfikowanego produktu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego w zakresie objętym zapytaniem.  
 
Pytania 8: 
Czy Zamawiający z pakietu 3 wydzieli pozycję 15-18 oraz 21-22? Taki układ pakietu 
w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność i nie pozwala na wyłonienie 
najkorzystniejszej z ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytania 9: 
Chciałabym zapytać o poz. 13 pakietu 3. W niniejszym zapytaniu jest wpisane: 
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„skrobaczki do komórek, sterylne, indywidualnie pakowane, szerokość ostrza 18 cm” czy nie 
winno być wpisane ostrze 1.8 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający koryguje zaistniałą omyłkę pisarską w następujący sposób: 
Jest:  szerokość ostrza 18 cm 
POWINNO BYĆ: szerokość ostrza 1,8 cm. 
 
Pytanie 10:  
Dotyczy § 3 ust, 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu S 3 ust. 3 Istotnych 
postanowień umowy w odniesieniu do dostaw pipet i akcesoriów laboratoryjnych? 
Uzasadnienie: 
Wykonawca potwierdza spełnienie specyfikacji określonej w opisie przedmiotu zamówienia 
poprzez złożenie oferty Zamawiającemu. Zapis mówiący o dostawie dokumentów 
potwierdzających specyfikację przy każdej kolejnej dostawie będzie powodować dodatkowe 
koszty po stronie wykonawcy, związane z taką powtarzającą się dokumentacją. Zapis ma 
swoje uzasadnienie w zakresie dostaw odczynników, gdzie Zamawiający może weryfikować 
czy dana partia produktu spełnia specyfikację. Nie znajduje jednak uzasadnienia 
w odniesieniu do materiałów zużywalnych i sprzętu, którego specyfikacja zasadniczo 
pozostaje niezmienna. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzające specyfikację zaoferowanych 
produktów wraz z ofertą. W związku z powyższym dokonuje usunięcia zapisów § 3 ust, 3 
Istotnych postanowień umowy. Poprawiona treść istotnych postanowień umownych stanowi 
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowne v.2. 

 
Pytanie 11: 
Dotyczy § 3 ust. 4 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania), 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 3 ust. 4 Istotnych 
postanowień umowy na następującą:  
„Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Przedmiotu Umowy w oryginalnych 
opakowaniach producenta, o ile zamówiona ilość produktów odpowiada pełnym 
oryginalnym opakowaniom producenta, zabezpieczenia Przedmiotu Umowy w sposób, jaki 
jest wymagany, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości Przedmiotu 
Umowy w trakcie transportu do miejsca dostawy” 
Uzasadnienie: 
Wykonawca jest w stanie dostarczyć zamawianą przez Zamawiającego partię towaru w 
oryginalnym opakowaniu, o ile zamówienie ilościowo odpowiada opakowaniom 
oferowanym przez producenta W innym przypadku, tj. w przypadku zamówienia mniejszej 
ilości opakowanie musiałoby zostać zdekompletowane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu.  
 
Pytanie 12: 
Dotyczy § 4 ust, 4 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania). 
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów dostaw do 30 
dni? 
Uzasadnienie: Niektóre z wyspecyfikowanych przez Zamawiającego produktów mają terminy 
dostawy dłuższe niż 21 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy § 4 ust. 12 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia 
reklamacji do 10 dni roboczych oraz wydłuży czas dostawy niewadliwego towaru do 30 dni? 
Uzasadnienie: 
Prosimy o uwzględnienie czasu który umożliwi Wykonawcy należyte przeprowadzenie 
procesu reklamacyjnego u producenta przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu.  
 
Pytanie 14: 
Dotyczy § 4 ust. 13 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania), 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu odbioru 
wadliwych produktów od Zamawiającego w ramach reklamacji do 5 dni roboczych? 
 
Uzasadnienie: 
Prosimy o uwzględnienie terminu umożliwiającego należyte wykonanie tego obowiązku. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu odbioru wadliwych produktów od 
Zamawiającego w ramach reklamacji do 5 dni roboczych. 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt a) Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wskazanej 
w § 7 ust. 1 pkt a) Istotnych postanowień umowy do 10% wynagrodzenia brutto? 
Uzasadnienie: 
Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert 
w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie 
oferowanych Zamawiającemu cen. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu.  

 
Pytanie 16: 
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt b) Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary wskazanej w § 7 ust. 
1 pkt b) Istotnych postanowień umowy od wynagrodzenia brutto za towar pozostając 
w opóźnieniu, a nie wynagrodzenia brutto całego zamówienia częściowego? 
Uzasadnienie: 



 

           

 
WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, www.wpdpharmaceuticals.com, NIP: 5252721500 
REGON: 368226325, KRS: 0000693186, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

 

Prosimy o naliczanie kar od wartości nienależycie wykonywanej umowy, a nie od tej części, 
która została wykonana zgodnie z jej postanowieniami. Złagodzenie postanowień dot. kar 
umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu co może 
przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu.  
 
Pytanie 17: 
Dotyczy § 7 ust. '1 pkt c) Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary wskazanej w § 7 ust. 
1 pkt c) Istotnych postanowień umowy od wynagrodzenia brutto za towar wadliwy, a nie 
wynagrodzenia brutto całego zamówienia częściowego? 
Uzasadnienie:  
Prosimy o naliczanie kar od wartości nienależycie wykonywanej umowy, a nie od tej części, 
która została wykonana zgodnie z jej postanowieniami. Złagodzenie postanowień dot. kar 
umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu co może 
przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu.  
 
 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 
15.05.2020 r. godziny pozostają bez zmian. 
 


