
         
 

Informacje o ogłoszeniu 
 

Nazwa projektu 
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego 
 
Status zamówienia 
Aktualne  
 
Tytuł zamówienia  
Dostawa oraz instalacja (wraz z uruchomieniem) kompletnego systemu 
chromatograficznego FPLC z pompą zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami wraz z 
komputerem sterującym oraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach 
leasingu operacyjnego lub wynajmu, na potrzeby WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. 
(Zamawiającego), niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00 
 

Termin składania ofert  
27.12.2018 
 
Miejsce i sposób składania ofert  

1. Sposób składania ofert:   
1) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego 

(na adres: WPD Pharmaceuticals sp.  z o. o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 
Warszawa), 

2) osobiście w siedzibie Zamawiającego (pod adresem: WPD Pharmaceuticals sp.  
z o.o., ul.  Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa), 

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: 
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com. 

2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 6/2018”. 

 
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty  
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia  
Beata Pająk 
 



         
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
606 313 770 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja (wraz z uruchomieniem) kompletnego 
systemu chromatograficznego FPLC z pompą zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami  
wraz z komputerem sterującym oraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w 
ramach leasingu operacyjnego lub wynajmu dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., 
niezbędnego do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia 
musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych 
oraz uszkodzeń́. 

 
Kategoria ogłoszenia  
Dostawy 

 
Podkategoria ogłoszenia  
Dostawy inne   
 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo  
mazowieckie 

Powiat 
Warszawa 
Miejscowość 
Warszawa 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Cel zamówienia  
Celem zamówienia jest wybór dostawcy systemu chromatograficznego FPLC z pompą 
zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami wraz z komputerem sterującym oraz z 
udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach leasingu operacyjnego lub 
wynajmu 
Przedmiot zamówienia  



         
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja (wraz z uruchomieniem) kompletnego 
systemu chromatograficznego FPLC z pompą zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami 
wraz z komputerem sterującym oraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w 
ramach leasingu operacyjnego lub wynajmu. Przedmiot zamówienia musi być 
pełnowartościowy, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie obciążony 
prawami na rzecz osób trzecich, dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zgodny z normami techniczno – eksploatacyjnymi, oraz normami bezpieczeństwa, 
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej, 
w szczególności posiadający wymagane tym prawem aktualne świadectwa, 
atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

 

1) Specyfikacja: 
System FPLC o minimalnych parametrach wskazanych poniżej lub równoważnych: 
• System biokompatybilny i inertny umożliwiający rozdział biomolekuł wszystkimi 

metodami chromatografii cieczowej, całkowicie bioobojętne oraz nie wchodzące w 
reakcję z próbką kanały przepływu 

• System z zakresem przepływu nie mniejszym niż od 0,001 do 25 ml/min przy ciśnieniu 
nie mniejszym niż 20MPa, natomiast przy „pakowaniu” kolumny lub przy płukaniu 
systemu przepływ nie mniejszy niż 50 ml/min 

• Kontrolowane programowo podawanie próbki w zakresie objętości co najmniej 10µl 
– 150ml przy użyciu pętli lub w nieograniczonych ilościach przy użyciu pompy próbki 

• Detektor spektrofotometryczny o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 190 - 700 
nm (co 1 nm) i jednoczesnym odczycie nie mniej niż trzech dowolnie wybranych 
długości fali oraz z celką przepływową w monitorze UV o długości nie większej niż 2 
mm  

• Źródło światła: lampa gotowa do użycia zaraz po włączeniu i niepowodująca 
podgrzewania probówek 

• System zawierający niezbędne akcesoria do pomiaru przewodnictwa i pH 
• System z detektorem do pomiar przewodnictwa w zakresie co najmniej od 1 mS/cm 

do 999.9 mS/cm oraz pH pozwalający na bezpieczne i kontrolowane separacje 
metodą wymiany jonowej; możliwe są także pomiary gradientów w roztworach 
organicznych  

• Ciśnieniowy monitor przepływu automatycznie redukuje przepływ w przypadku 
przekroczenia zadanego limitu ciśnienia, co pozwala na bezobsługowe 
przeprowadzanie długotrwałych aplikacji z zastosowaniem dużej ilości próbki (np. 
przez noc) 

• Zawór kolumnowy ze zintegrowanym obejściem pozwala na podłączenie do 5 
kolumn, co daje możliwość automatycznej i łatwej optymalizacji pracy. Zintegrowane 
czujniki ciśnienia w zaworze kolumnowym mierzą ciśnienie przed, oraz za kolumną, 
obliczając różnicę ciśnień zapewniają ochronę kolumny, oraz gwarantują powtarzalne 
warunki pracy kolumn. Zmieniany z poziomu oprogramowania kierunku przepływu 
płynu przez kolumnę pozwala na przepływ próbki z góry na dół, co pozwala na 
osiągnięcie większej koncentracji białek w zbieranej frakcji 



         
 

• Zawór wyjściowy umożliwiający przełączenie wyjścia próbki pomiędzy kolektorem 
frakcji, ściekami a pojedynczym wyjściem 

• Zewnętrzna pompa do podawania próbek w większych objętościach 
o Pompa tłokowa gwarantująca prędkości przepływu co najmniej od 0,001 do 

50 ml/min 
o Umożliwia wygodne przełączanie podawania próbki pomiędzy pompą  a  

pętlami bez przełączania przewodów 
o Maksymalne ciśnienie robocze do 10 MPa 

• Dodatkowy zawór do podłączenia pompy zewnętrznej wyposażony w zintegrowane 
czujniki powietrza zapewniające podanie całej objętości próbki. Zwiększa on 
możliwości automatyzacji procesu rozdzielania poprzez umożliwienie podłączenia 7 
różnych próbek 

• Czujnik powietrza umieszczony w ścieżce przepływu przed zaworem na kolumnę 
chromatograficzną 

• Kolektor frakcji pozwala na zbieranie do 576 frakcji. Umożliwia zbieranie próbek do 
płytek głęboko dołkowych (deep-well plates) - 24, 48 lub 96 dołkowych, probówek o 
objętościach 3, 5, 8, 15ml oraz 50ml  

o automatyczne rozpoznawanie typu użytego statywu zapobiega przepełnieniu  
o zbieranie frakcji w trybie rząd za rzędem, kolumna za kolumną lub w trybie 

ciągłym 
o system kontroli kropel zapewnia pracę bez zachlapań 
o kolektor musi pracować w zamkniętej obudowie umożliwiać ochronę przed 

czynnikami zewnętrznymi takimi jak kurz i ciecze oraz umożliwiać postawienie 
pompy zewnętrznej na kolektorze 

o rozmiar kolektora nie większy niż 585 mm głębokości i 320 mm wysokości 
• Zestaw akcesoriów zawierający: uchwyt kolumn 10-50mm, zestaw do odgazowania 

wężyków, zaciski kolumn 10-21mm, pętlę próbki (500ul,1ml, 2ml i 10ml) oraz zestaw 
elementów do codziennej pracy (łączniki, końcówki, kapilary, wężyki, zapasowe filtry, 
gilotynę do wężyków), zakrętki na butelki oraz kasety na płytki głęboko dołkowe i 
probówki o objętości 5ml oraz 50ml (2sztuki) 

• Funkcje obserwacji:      
- zbieranie piku frakcji w zależności od punktu odcięcia krzywej lub od kąta nachylenia 
(lub kombinacji obu parametrów) 
- oszczędność czasu i buforów podczas fazy wyrównywania oraz mycia kolumny z 
uwagi na fakt iż UV, pH, lub przewodność może być użyta do monitorowania poziomu 
wyrównania kolumny 

• Programowalna objętość opóźnienia pomiędzy monitorem UV a wyjściem kolektora 
frakcji pozwala na płynną korelację piku do frakcji w zależności od użytych wężyków i 
kolumn frakcji  

• System ciągłego mycia pomp „backwash” pozwala na ciągłą pracę z roztworami o 
wysokim zasoleniu (>1M soli) 

• System zawierający wbudowany czujnik temperatury koryguje zmiany w 
przewodności 

• Rozbudowane śledzenie parametrów z zastosowaniem do 99 przebiegów zamiennych 
w jednej metodzie zdefiniowanych przez użytkownika 



         
 

• Łączenie oraz rozdzielanie technik oczyszczania za pomocą „kolejkowania metod” 
• Opcjonalna instalacja w sieci; zapisywanie, drukowanie oraz praca w środowisku 

sieciowym umożliwia także bezpośredni dostęp do analizatora z każdego komputera 
w sieci 

• Dynamiczne mieszadło o objętości nie mniejszej niż 1,4 ml zapewnia najwyższą 
dokładność oraz precyzję w formowaniu gradientów 

• Przeprowadzanie pomiarów, programowanie nowych pomiarów oraz analizowanie 
zakończonych może być przeprowadzane w tym samym czasie 

• Skalowanie kolumn (w górę i w dół) może być przeprowadzone za pomocą jednego 
kliknięcia, które adoptuje cały program zdeterminowany czasowo, przepływowo lub 
względem pojemności kolumny 

• Wszystkie narzędzia do profesjonalnej analizy chromatogramu włączając detekcję 
piku, integrację, nakładki chromatogramów itp. są zawarte w standardowym 
oprogramowaniu 

• Zarówno system jak i oprogramowanie spełniają wymogi GLP/GMP, opcjonalnie 
IQ/OQ 

• Nowatorskie oprogramowanie współpracujące z SQL Server 2008, pozwala na łatwe 
programowanie przebiegów z poszczególnych faz, dostarcza użytkownikowi 
podpowiedzi oraz gotowe wzorce dotyczące metod oczyszczania, co pozwala na 
bezproblemowe budowanie przebiegów nawet przez początkujących operatorów 

• Licencja 1 stanowiska umożliwiająca bezproblemową analizę oraz obsługę 
wbudowanej bazy danych 

• Każda używana kolumna może być zarejestrowana za pomocą opcjonalnego skanera 
kodów, oszczędzających czas poświęcony ręcznemu wprowadzeniu danych kolumny, 
a także przeciwdziała ewentualnym pomyłkom podczas wprowadzania danych 
kolumn.  

• System przyjazny środowisku: Konsumpcja energii na poziomie 25W przy włączonej 
opcji oszczędzania energii (ECO) w stanie czuwania 

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe zawory i czujniki 
o Opcjonalny zawór miksera pozwalający na obejście miksera oraz filtra przy 

podawaniu przez pompę próbki w celu ochrony wrażliwych białek przed 
działaniem sił zewnętrznych 

o Do 4 czujników pęcherzy powietrza umieszczonych w liniach buforów oraz 
próbki zapobiega pojawianiu się pęcherzy powietrza w liniach lub pracy ‘na 
sucho’. 

o Do 4 czujników ciśnienia chroniących system oraz kolumny przed zniszczeniem 
o Opcjonalny kolektor frakcji pozwalający na zebranie maksymalnie 350 frakcji, 

wyposażony w funkcję synchronizacji kropel oraz system niwelujący ryzyka 
zachlapań. Pojemności wykorzystywanych probówek frakcji: 3, 8, 15, 50ml. 
Wielkość kolekcjonowanych frakcji 0.1-50ml 

• Możliwość rozbudowy oprogramowania o następujące elementy: 
o Baza danych dla indywidualnych kolumn  

o Umożliwia śledzenie zużycia kolumny, jej przebiegów oraz wyników we 
wszystkich systemach połączonych w sieć. Szczególnie przydatne gdy 
kolumna jest używana przez kilka rozproszonych systemów połączonych w 



         
 

jedną sieć. Informuje operatora o konieczności przeprowadzenia 
czynności obsługowych (procedura czyszczenia po określonej liczbie 
przebiegów itp.) 

o Indywidualne kolumny są oznaczone za pomocą kodów kreskowych a 
dane wprowadzone do oprogramowania za pomocą skanera kodów 
kreskowych. Oznacza to iż wszystkie parametry kolumny są automatycznie 
zachowane w oprogramowaniu a charakterystyka kolumny zweryfikowana 
względem wybranej przez operatora metody 

o Oprogramowanie optymalizacyjne  
o Dostarcza operatorowi matematyczne modele przeprowadzania 

eksperymentów zapewniając lepsze zrozumienie procesów oraz 
podpowiedzi z zakresu optymalizacji modelu oczyszczania białek. 
Oprogramowanie zapewnia szybsze metody programowania oraz oceny 
wyników badań co prowadzi do znaczącej redukcji liczby niezbędnych 
eksperymentów. Oprogramowanie maksymalizuje informacje zbierane z 
poszczególnych eksperymentów włączając w to wykrywanie interakcji 
pomiędzy mierzonymi parametrami. Narzędzie to może być 
wykorzystywane podczas procesu identyfikacji przeprowadzonego 
projektu z wykorzystaniem wzorców. 

• Szafa chłodnicza umożliwiająca prace z niestabilnymi białkami o wymiarach 1400mm 
x 810mm x 1930mm (dł. x gł. x wys.). Temperatura pracy w zakresie 1-10oC.  

• Komputer spełniający wymagania oprogramowania, które działa w systemie 
operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem chromatografu  

• Gwarancja 24 miesiące 
• Instrukcja obsługi w formie drukowanej w jęz. polskim lub w jęz. angielskim    
• Instalacja przedmiotu zamówienia i instruktaż pracowników w zakresie obsługi 

przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych, w dniu i w 
miejscu instalacji 

• odinstalowanie i odbiór przedmiotu zamówienia z miejsca zainstalowania po 
zakończeniu umowy leasingu operacyjnego lub wynajmu. 

 
W ramach gwarancji: 
• Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia w całym 

okresie trwania umowy leasingu operacyjnego lub wynajmu, tj. na okres 24 miesięcy 
licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

• W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu 
zamówienia. Miejscem wykonywania serwisu gwarancyjnego jest miejsce 
zainstalowania przedmiotu zamówienia.  

• Czas trwania naprawy wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 
wyniesie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia faksem lub e-
mailem. Dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku 
wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn, po przedłożeniu 
uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

 
 



         
 

W ramach leasingu lub wynajmu: 

1) Leasing operacyjny lub wynajem systemu chromatograficznego FPLC z pompą 
zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami wraz z komputerem sterującym będzie 
realizowany przez okres 24 miesięcy.  

2) Waluta umowy – złote (PLN), 
3) Wpłata wstępna – do 30 % wartości przedmiotu leasingu lub wynajmu (przedmiotu 

zamówienia), 
4) Spłata wartości przedmiotu leasingu lub wynajmu (przedmiotu zamówienia) po 

odliczeniu wpłaty wstępnej, wskazanej w pkt 3) nastąpi w 24 równych, miesięcznych 
ratach (raty kapitałowe), płatnych na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  

5) Rata leasingowa lub wynajmu powinna obejmować:  
- ratę kapitałową obejmującą odpowiednią część wartości przedmiotu leasingu 

lub wynajmu (przedmiotu zamówienia),  
- ratę odsetkową,  
- podatek VAT. 

6) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych. 
7) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy leasingu lub wynajmu ponosi 

Wykonawca. 
8) Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu lub wynajmu będzie ponosił koszty 

ubezpieczenia przedmiotu leasingu lub wynajmu (przedmiotu zamówienia) we 
własnym zakresie i nie ma obowiązku ubezpieczenia przedmiotu zamówienia za 
pośrednictwem Wykonawcy, tzn. będzie miał możliwość skorzystania z oferty 
dowolnego ubezpieczyciela.  

 
Kod CPV  
38432200-4 

Nazwa kodu CPV 
Chromatografy 
 
Harmonogram realizacji zamówienia  
 

Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących terminach: 
1) w zakresie dostarczenia i instalacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w 

terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, w 
dzień roboczy, w godzinach od 9-15;  

2) w zakresie udzielonej gwarancji przez okres trwania leasingu operacyjnego lub 
wynajmu, licząc od dnia dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu 
zamówienia, potwierdzonego przez zamawiającego podpisaniem protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 



         
 

3) W zakresie odinstalowania i odbioru przedmiotu zamówienia z miejsca 
zainstalowania, w terminie 7 dni po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego lub 
wynajmu. 

 
Zamówienie zostanie uznane za wykonane w powyższym zakresie po podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru, a w zakresie udzielenia gwarancji, w dniu upływu okresu 
gwarancji. 
 
Termin i sposób realizacji umowy. 

 

1) Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy w dniu upływu 
okresu określonego w umowie (tj. z upływem 24 miesięcznego okresu realizacji leasingu lub 
wynajmu i odbioru przedmiotu leasingu lub wynajmu przez Wykonawcę, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia upływu okresu leasingu). 
2) Zamawiający dokona zapłaty za realizację umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
od Wykonawcy prawidłowo wystawionych faktur i: 
a) wykonania umowy w zakresie dostawy i instalacji przedmiotu umowy potwierdzonej 
podpisaniem protokołu odbioru, 
3) Wykonawca we własnym zakresie, tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne 
ryzyko, dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia oraz dokona jego uruchomienia 
(rozruchu) i przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
i niezbędnych operacji konserwacyjnych.  
4) Wraz z przedmiotem leasingu lub wynajmu (przedmiotem zamówienia) Wykonawca 
przekaże 
Zamawiającemu wymagane dokumenty dot. przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) pełną dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim lub 
angielskim, 

b) certyfikat znaku bezpieczeństwa lub deklarację zgodności WE lub certyfikat 
zgodności z Normą, kartę gwarancyjną  

5) Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu lub wynajmu (przedmiotu 
zamówienia) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu dostawy 
lub w sytuacji, gdy przedmiot leasingu lub wynajmu nie spełnia warunków zamówienia. 
6) Odbioru przedmiotu leasingu lub wynajmu Zamawiający dokona w terminie do 2 dni 
roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu leasingu. 
7) Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu lub 
wynajmu będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru. 
8) W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności 
parametrów technicznych przedmiotu leasingu lub wynajmuj z wymaganiami określonym w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, stanu technicznego i sprawności 
przedmiotu leasingu lub wynajmu oraz kompletności dostarczonych dokumentów. 
9) W razie stwierdzenia w czasie odbioru, że parametry techniczne przedmiotu leasingu lub 
wynajmu są niezgodne z wymaganiami określonym w opisie przedmiotu zamówienia lub 
ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu 



         
 
dostarczenia przedmiotu leasingu lub wynajmu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i 
z ofertą Wykonawcy.  
10) Po zakończeniu odinstalowanie i odbiór przedmiotu zamówienia z miejsca 
zainstalowania po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego lub wynajmu. 
 
Załączniki 
Załącznik nr 1- Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień 
Załącznik nr 4 - Zapytanie ofertowe nr 6/2018  
 

Warunki udziału w postępowaniu 
 
Warunki zmiany umowy 
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 
nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, 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, 
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług 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, 



         
 

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. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru 
załączonego do Zapytania Ofertowego 
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień wg wzoru załączonego do Zapytania 
Ofertowego  
 

Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  

1. Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, przez Wykonawców 
spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji Warunki 
udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek, o 
których mowa w rozdziale Wykluczenia, zostaną ocenione wg następujących 
kryteriów: 

 
Kryterium 
oceny ofert 
 

Waga 
punktowa 
 

Opis sposobu oceny ofert 

Cena 
całkowita 

80 pkt. Zamawiający dokona oceny kryterium „Cena całkowita 
brutto” przedmiotu zamówienia, obejmująca sumę rat 



         
 
brutto. 
 

kapitałowych przedmiotu leasingu lub wynajmu oraz wpłatę 
własną, na podstawie informacji podanych przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Podana cena musi 
obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 
(także od podatku od towarów i usług). Cena musi być 
podana w złotych, 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 80 
                                               Cena oferty ocenianej 
Oferta może otrzymać za kryterium „Cena całkowita brutto” 
maksymalnie 80 pkt. 
 

Wielkość 
wpłaty 
własnej 
 

20 pkt. Zamawiający dokona oceny kryterium „wielkości wpłaty 
własnej” 
na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę 
w Formularzu Ofertowym. 
Wpłata własna musi być podana w złotych, liczbowo, do 
dwóch miejsc po przecinku oraz słownie Wartość punktowa 
w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący 
sposób: 
 
                                              Cena najniższej wpłaty własnej 
Liczba pkt. oferty ocenianej = ------------------------- x 20 
                                      Cena wpłaty własnej ocenianej 
 
Oferta może otrzymać za kryterium „wielkości wpłaty 
własnej” 
maksymalnie 20 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 w oparciu o kryteria rozstrzygające: 

1) „wartość brutto rat odsetkowych”, obejmująca sumę rat odsetkowych brutto 
leasingu lub wynajmu, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym. Wartość rat odsetkowych musi być podana w złotych (PLN), 



         
 

liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Wartość punktowa w 
niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: 
                                               wartość rat odsetkowych leasingu lub wynajmu najniższej oferty 
Liczba pkt. oferty ocenianej = --------------------------------------------------------------------x 5 
                                                Wartość rat odsetkowych leasingu lub wynajmu oferty ocenianej 
 
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium może wynieść 
maksymalnie 5 (słownie: pięć) pkt. 

2) z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w 
zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany odpowiednio do 
przedmiotu zamówienia poprzez, np.: 
- zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności 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, 

- 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 

 
Wykluczenia 
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 
powiązania 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 (nie został określony przez Instytucję Zarządzającą 
Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój),  

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 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 wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty” sporządzonym 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana Ofertowego, oświadczenia o braku 
powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 
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. 

 
Zamawiający – Beneficjent 

Nazwa  
WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Ulica 
Wierzbowa 
Numer domu  
9 
Numer lokalu 
 11 
Kod pocztowy  
00-094 
Miejscowość  
Warszawa 



         
 
Powiat 
Warszawa 
Województwo  
mazowieckie 
Numer telefonu 
+48515262381 
NIP  
5252721500 
Tytuł projektu 
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego 
Numer projektu 
POIR.01.01.01-00-0912/17-00 
 
Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals 
pod adresem: 
ul. Żwirki i Wigury 101 
02-089 Warszawa 
 
 


