Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Nr 5/2018 ogłoszonego dnia 23.08.2018 r.
dotyczącego realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.0100-0912/17, pt. "Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego",
złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badao 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: Dotyczy rozdziału III zapytania, punkt 3, ustęp 6) oraz wzoru umowy, §3, ustęp 1.
Zamawiający zapisał:
„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Odczynników, których okres ważności w dniu
odbioru przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 12 miesięcy”
Czy Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu tak by brzmiał dla pakietu 8:
„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Odczynników, których okres ważności w dniu
odbioru przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 75% maksymalnego czasu
deklarowanego przez producenta”
Prośbę naszą motywujemy tym, iż nasz asortyment jest produkowany i magazynowany poza
granicami kraju. Wiele z produktów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego
w zapytaniu, ze względu na swoją charakterystykę fizyko-chemiczną nie posiada 12
miesięcznego terminu ważności już w dniu wyprodukowania. Natomiast w przypadku tych
produktów dla których producent przewidział 12 miesięczny termin ważności, Wykonawca
nie jest w stanie wywiązad się z kryterium Zamawiającego ze względów logistycznych.

Odpowiedź: Ze względu na logistykę zamówieo niektórych mediów, Zamawiający dopuści
ofertę w której w przypadku maksymalnego okresu trwałości 12 miesięcy, dostarczony towar
będzie posiadał termin min. 10 miesięcy do daty zakooczenia okresu ważności.
Pytanie 2: Dotyczy rozdziału IV zapytania, punkt 3 oraz wzoru umowy, §4, ustęp 4.
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji z 7 dni do 21 dni.
Prośbę naszą motywujemy tym, iż asortyment wymieniony w zapytaniu produkowany
i magazynowany jest poza granicami kraju. Dostawy są realizowane bezpośrednio
z magazynu centralnego. Producent podaje termin realizacji dostaw do 21 dni.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 21 dni.
Pytanie 3: Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 8 oraz 11.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 oraz
z 3 + 7 dni do 21 dni?
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest
przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji.
Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza
granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na
ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji do
21 dni.
Pytanie 4: Dotyczy załącznika cenowego pozycji nr 12, ( ECGS, 15 mg) oraz 13 (Heparyna
(sól sodowa), 10 000 U)
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wyżej wymienionych odczynników do
osobnego zadania? Prośbę swoją motywujemy faktem, iż odczynniki te są produkowane
przez innego producenta niż pozostałe odczynniki z pakietu. Wydzielenie wymienionych
pozycji umożliwi złożenie oferty przez większą ilośd oferentów i uzyskania niższej ceny.
Odpowiedź: Zapytanie ofertowe zwiera warunek iż nie jest dopuszczone składanie ofert
częściowych, zatem nie jest możliwe na tym etapie wyłączenie pojedynczych pozycji z listy
zamawianych pozycji. Zastosowanie takiego wyjątku wobec jednego oferenta złamałoby
zasadę konkurencyjności.
Pytanie 5: Dotyczy załącznika cenowego pozycji 18, (Zestaw do usuwania infekcji
mikoplazmy w hodowlach komórkowych)
Uprzejmie prosimy o podanie bardziej szczegółowego opisu lub referencyjnego nr
katalogowego
Odpowiedź: Wskazanie referencyjnego numeru katalogowego produktu byłoby naruszeniem
zasady konkurencyjności i faworyzowaniem jednego dostawcy. Zamawiający oczekuje iż
proponowany zestaw do usuwania mycoplazmy będzie charakteryzował się wysoką
skutecznością przy zapewnieniu minimalnej cytotoksyczności dla komórek. Ponieważ kity są
dostępne w różnych wersjach opakowao, prosimy o podanie oferty na odczynnik o

pojemności 5 ml.

