Zapytanie Ofertowe Nr 2/2018
ogłoszone dnia 2.05.2018
Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 19 lipca 2017 r.
Zamówienie jest warunkowe, a umowa podpisana w jego wyniku wejdzie w życie w przypadku
otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.
I.

Zamawiający.

Nazwa i adres zamawiającego:
WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
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 5 000 zł
NIP: 5252721500
Tel: +48 515 262 381
e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com
www.wpdpharmaceuticals.com
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu
e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania
Ofertowego:
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu
e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com
II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., w
wersji obowiązującej od dnia 23 sierpnia 2017 r., (oznaczone: MR/H 20142020/23(3)07/2017), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), dostępnych pod adresem
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https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresiekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnegoeuropejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Rodzaj zamówienia: zakup usług.
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słowika Zamówień (CPV): 73111000-3.
3. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ekspresji, izolacji i dostawy
białek plazmidowych w E. Coli; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis
Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1
dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD
Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i
podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”
2) Dostawa Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 nastąpi po
potwierdzeniu jakości Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (spełnione
kryteria tożsamości i czystości). W celu potwierdzenia jakości Przedmiotu
zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu wyniki elektroforezy w żelu
poliakryloamidowym z immunoblottingiem (według opisu w Załączniku 2 do
niniejszego Zapytania), potwierdzające oczekiwaną wielkość i czystość białka.
3) Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu
udokumentowany przebieg procesu wytworzenia przedmiotu zamówienia, w tym:
raporty z procesu hodowli komórek z plazmidami i izolacji białek, badania
jakości, raporty z kontroli procesu, kontroli jakości, świadectwa analiz serii,
poświadczające zgodność produktu z zamówieniem.
IV.

Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących terminach:
1) w zakresie usługi przeprowadzenia ekspresji, izolacji i dostawy białek
plazmidowych w E. Coli, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 1 wraz z
udokumentowanym przebiegiem procesu wytworzenia,, o którym mowa w
rozdz. III ust. 3 pkt 3, w terminie nie dłuższym niż 20 tygodni od dnia
podpisania umowy z wybranym wykonawcą wraz z odpowiednią
dokumentacją.
2) Zamówienie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez
Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia sporządzonego wg
wzoru stanowiącego załącznik do Istotnych postanowień umowy i po
ostatecznej weryfikacji jakości i kompletności zamówienia, w terminie ciągu
14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

V.

Miejsce realizacji zamówienia:
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VI.

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego WPD
Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa.
Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu.
1. Powiązania kapitałowe lub osobowe. Z udziału w postępowaniu wykluczeni
są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy
czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa, lub z przepisów dotyczących zasad realizacji
projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu
interesów przy udzieleniu zamówienia. W przypadku ujawnienia się powiązań
kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1,
będących podstawą wkluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz
z „Formularzem Oferty” sporządzonym wg wzory stanowiącego Załącznik nr
3 do Zapytana Ofertowego, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia

VII.

Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
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b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2. Za spełnienie warunków, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uzna
wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) zrealizował w sposób należyty co najmniej 3 zamówienia polegające na
przeprowadzeniu laboratoryjnych usług badawczych w zakresie ekspresji
rekombinowanych białek w komórkach pro- lub eukariontów, o wartości
indywidualnego zamówienia nie mniejszej niż 30 tys. zł brutto każde w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w okresie
prowadzenia działalności,
b) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji
zamówienia, tj. co najmniej laboratorium do hodowli prokariontów
(wyciąg sterylny, wytrząsarka, inkubator, zamrażarka), laboratorium do
hodowli tkankowych (wyciąg sterylny, wytrząsarka, inkubator,
zamrażarka), zestawem do elektroforezy na żelu poliakrylamidowym oraz
systemem dokumentacji żeli i Western Blotów.
3. W celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych
w ust. 2, Wykonawca wraz z ofertą złoży:
a) w zakresie wykazania zrealizowanych w sposób należyty zamówień,
o których mowa w ust. 2 lit. a), informację zawierającą:
- przedmiot zamówienia,
- nazwy podmiotów na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane,
- terminy realizacji zamówienia (dzień wykonania zamówienia),
- wartość zamówienia,
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wykaz
wykonanych zamówień”.
Jeżeli wartość wykazanego zamówienia była zrealizowana w walucie innej
niż zł, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote wg kursu
średniego NBP z dnia podpisania umowy na realizację zamówienia;
b) w zakresie dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia
Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu, który planuje przeznaczyć do
realizacji zamówienia wraz z informacją o rodzaju prawa do dysponowania
sprzętem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania
Ofertowego „Wykaz sprzętu”;
4. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez
sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia
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potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji należytego wykonania
zamówień, o których mowa w ust. 2 lit. a), poprzez wezwanie, wybranego w
wyniku postępowania Wykonawcy, do okazania na etapie podpisywania umowy
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień wskazanych
w złożonej ofercie. Za dowód, że zamówienie zostało zrealizowane w sposób
należyty Zamawiający uzna referencje lub inne dokumenty wystawione przez
zamawiającego na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane, a w przypadku
istnienia obiektywnych przyczyn braku możliwości uzyskania takich dokumentów,
oświadczenie Wykonawcy,
VIII. Kryteria i sposób oceny ofert. Informacja o wagach punktowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów.
1. Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdz. VII i niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek,
o których mowa w rozdz. VI, zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
Kryterium
oceny ofert
Cena
całkowita
brutto.

Waga
punktowa

Opis sposobu oceny ofert.

70 pkt

Zamawiający dokona oceny kryterium „Cena całkowita
brutto” na podstawie informacji podanych przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Podana cena musi
obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od
towarów i usług). Cena musi być podana w złotych
polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz
słownie.
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie
obliczona w następujący sposób:
Cena najniższej oferty
Liczba pkt oferty ocenianej = ------------------------- x 70
Cena oferty ocenianej
Oferta może otrzymać za kryterium „Cena całkowita
brutto” maksymalnie 70 pkt.

Termin
dostawy;

30 pkt

Zamawiający dokona oceny kryterium „Termin dostawy”
na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym.
Termin dostawy liczony jest w tygodniach i rozpoczyna
się z dniem podpisania umowy na wykonanie zamówienia.
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Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 20 tygodni
i jest warunkiem uznania, że oferta spełnia warunki
udziału w postępowaniu. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 20 tygodni
lub niewskazania terminu dostawy w ogóle, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie
obliczona w następujący sposób:
W kryterium „terminy dostawy” najwyższa liczba
punktów, jakie można uzyskać to 30. Oferta Wykonawcy,
który zaproponuje termin dostawy:
a) 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy – otrzyma
30 pkt,
b) nie dłuższy niż 12 tygodni licząc od dnia podpisania
umowy – otrzyma 20 pkt,
c) nie dłuższy niż 15 tygodni licząc od dnia podpisania
umowy – otrzyma 10 pkt,
d) dłuższy niż 18 tygodni licząc od dnia podpisania
umowy – otrzyma 0 pkt,
Razem

100

2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może
otrzymać maksymalnie 100 punktów.
3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu
oraz w toku oceny uzyska największą łączną liczę punktów.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów
Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia
pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie
oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
- zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonność
w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu
zamówienia,
- zastosowanie
rozwiązań
powodujących
zmniejszenie
lub
wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji
zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia
materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
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- wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu,
- inne ..
Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie
oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające
na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z
rozwiązaniami standardowymi.
Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na
środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku
niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania
parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji
deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi, oferta
nie otrzyma punktu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała
najwyższą liczbę punktów.
IX.

Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 3 do
Zapytania Ofertowego „Formularz Oferty”.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego, w tym
Opisowi Przedmiotu zamówienia oraz zawierzać wszystkie wymagane
załączniki. Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych lub osobowych”
- wykaz wykonanych zamówień sporządzony zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wykaz
wykonanych zamówień”
- wykaz sprzętu do realizacji zamówienia sporządzony zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
„Wykaz sprzętu”
- pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej
kopii, w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została
podpisana przez pełnomocnika.
3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron
parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona.
Strony oferty powinny być ponumerowane
zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).

i

zabezpieczone

przed
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4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub
wycofać złożoną ofertę.
6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca
zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 419) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej
kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób np. w przypadku składania ofert
elektronicznie), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do
oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że
dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do
powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający
będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
X.

Miejsce i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać pisemnie, tj. za pośrednictwem:
1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.) przesyłką
poleconą, osobiście, za pośrednictwem posłańca - na adres Zamawiającego
wskazany w rozdz. I Zapytania Ofertowego (ul. Żwirki i Wigury 101, 02089 Warszawa) lub
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) - na adres e-mail
Zamawiającego wskazany w rozdz. I Zapytania Ofertowego (email: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com).
2. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/ oświadczeń/
dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę
wymagań w zakresie pisemnej formy oferty, z zastrzeżeniem rozdz. XVI ust. 4,
obowiązek zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów
i oświadczeń określonych w Zapytaniu Ofertowym, zapewnić możliwość
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dokładnego ustalenia czasu i daty złożenia oferty, dokonania identyfikacji
Wykonawcy składającego ofertę oraz ochrony przed dostępem do treści oferty
osób nieupoważnionych.
3. Oferty składane w sposób określony w ust. 1 pkt. 1, tj. za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca należy złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 2/2018”.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
XI.

Termin składania ofert.
1. Termin składania ofert upływa dnia 20.05 o godz. 24:00 Za dzień złożenia
oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na
adres e-mail Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert.
W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację
w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 2/2018, tj.: w siedzibie oraz na
stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com.

XII.

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia
upływu terminu składania ofert.

XIII. Sposób, zakres
z Wykonawcami.

oraz

osoby

uprawnione

do

porozumiewania

się

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w
rozdz.
I
Zapytania
Ofertowego
(e-mail:
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com).
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego. Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na
pytania Wykonawcy w terminie umożliwiającym złożenie oferty nie później
niż 2 dni robocze przed upływem terminu na złożenie oferty, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie bieg terminu
składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, na które
Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.
5. Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu
publikacji Zapytania Ofertowego Nr 2/2018, tj.: w siedzibie oraz na stronie
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Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com. Wyjaśnienia
stanowić będą integralną część Zapytania Ofertowego.
6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega
możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert,
wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie wraz ze
wskazaniem daty upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian zostanie
niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr
2/2018, tj.: w siedzibie oraz na stronie Zamawiającego pod adresem
www.wpdpharmaceuticals.com.
7. W przypadku gdy zmiana Zapytania Ofertowego lub udzielone wyjaśnienia
powodować będą konieczność modyfikacji ofert Zamawiający, w trybie
określonym w rozdz. XI ust. 4, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
8. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje
się rażąco niska i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający nie będzie dokonywał poprawy
podanej w ofercie ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których
oferty wpłynęły w terminie ale zawierają braki lub błędy, do ich uzupełnia,
korekty lub do złożenia wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin
oraz wskazując zakres wymaganych korekt, uzupełnień oraz sposób ich
dostarczenia. Nie dotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego terminu,
będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień, może dotyczyć jedynie braków
lub błędów o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany
złożonej oferty.
XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę
wybranego Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego
Nr 2/2018, tj.: w siedzibie oraz na stronie Zamawiającego pod adresem
www.wpdpharmaceuticals.com, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od
upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
XV.

Warunki unieważnienia postępowania.
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany postepowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie
stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.).
2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w
pkt 1.
XVI. Warunki podpisania i zmiany umowy, termin realizacji umowy.
Warunki podpisania umowy.
1. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania o zamówienie,
Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy,
wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując miejsce
i termin podpisania umowy, nie dłuższy niż 7 dni od dnia wezwania.
2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę,
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta
otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczenia dotyczącego
należytego wykonania zamówień przez wybranego do podpisania umowy
Wykonawcę, w sposób określony w rozdz. VII ust. 6.
4. W przypadku złożenia przez wybranego Wykonawcę oferty w sposób
określony w rozdz. X ust. 1 pkt 2, Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji ofertowej w
oryginale.
Warunki zmiany umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej
w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od
towarów i usług), pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ
na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji
wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem
o dofinansowanie, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań
objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na
realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych
zapisów umowy, do których się odnoszą;
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla
Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili
podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
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4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla
realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub
znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c)

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie
następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian
charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c)

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców,

7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian
jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,
9) wystąpienia siły wyższej.
Termin i sposób realizacji umowy.
6. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy po
dokonaniu odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego i po
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ostatecznej weryfikacji jakości i kompletności zamówienia, w terminie ciągu
14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.
7. Przewidywany termin realizacji umowy wyniesie 20 tygodni realizacja
zamówienia i 14 dni na weryfikację przez Zamawiającego Przedmiotu
Zamówienia, odebranego Protokołem Odbioru) od dnia podpisania umowy.
8. Postanowienia umowy zostały określone w Załączniku 7 do Zapytania
Ofertowego „Istotne postanowienia umowy”.
XVII. Załączniki.
Załącznik nr 1 – umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień
Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu
Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy
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