
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Nr 5/2018 ogłoszonego dnia 23.08.2018 r. 
dotyczącego realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-

00-0912/17, pt. "Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego", 
złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw, 

Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, naboru nr 5/1.1.1/2017. 

 
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: 
Beata Pająk 
e-mail: beata.pajak@wpd.pharmaceuticals.com 
 
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający akceptuję dostępną pożywkę F-12 Ham, zawierająca czerwień fenolową, 
stabilną formę L-glutaminy – L- alanyl-L- glutamine (2 mM) i D-glukozę (1-2 g/l), bez buforu 
HEPES, w butelkach po 500 ml – 25 butelek? 
 
Odpowiedź: Jeżeli opakowanie fabryczne umożliwia sprzedaż wyłącznie opakowań po 25 
butelek a pozostałe parametry są zgodne z zapytaniem Ofertowym to zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty. 
 
Pytanie 2: 
W związku z niedostępnością  F-12K - pożywki Nutrient Mixture F-12 Ham with Kaighnʹs 
Modification, w składzie zawierającą stabilną formę L-glutaminy – L-alanyl-L-glutamine (2 
mM), czy Zamawiający dopuszcza  dostępną pożywkę F-12 Ham, jako jedyna dostępną ze 
składem: czerwień fenolową, stabilną formę L-glutaminy – L- alanyl-L- glutamine (2 mM) i D-
glukozę (1-2 g/l), bez buforu HEPES.  
 



Odpowiedź: Ponieważ skład pożywki Nutrient Mixture F-12 Ham ze stabilną formą L-
glutaminy nie jest tożsamy z pożywką F-12 Nutrient Mixture with Kaighn's Modification pod 
względem zawartości innych składników Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego produktu 
w ofercie.  
 
Pytanie 3 
Czy w przypadku braku dostępności pożywki Nutrient Mixture F-12 Ham - Kaighnʹs 
Modification ze stabilną formą L-glutaminy, czyli L-Alanyl-L-glutaminą Zamawiający 
zaakceptuje pożywkę z L-glutaminą? 
 
Odpowiedź: Nie, w przypadku braku dostępności pożywki ze stabilną formą L-glutaminy, 
Zamawiający zaakceptuje ofertę na pożywkę bez L-glutaminy, która byłaby suplementowana.  


