
 
 

 

Warszawa, dnia 22.08.2022 r. 

 

ZAPYTANIE CENOWE nr 8 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA 

technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” współfinansowanego ze środków 

budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., 

proszą o złożenie ofert na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie ewaluacji, 

koordynacji wprowadzania zmian oraz potwierdzenia kompletności wypracowanej i otrzymanej 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem projektowej dokumentacji jakościowej tj. URSy, VMP, 

CS, HAZOP, itp. na etapie projektu podstawowego. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

 ul. Karolkowa 22/24 

 01-207 Warszawa 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) 

2. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, w sposób celowy i oszczędny z 

zachowaniem zasad:   

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

3) jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA CENOWEGO 

 

III.1. Przedmiotem zapytania cenowego jest świadczenie usług w zakresie doradztwa 

specjalistycznego w zakresie ewaluacji, koordynacji wprowadzania zmian oraz potwierdzenia 

kompletności wypracowanej i otrzymanej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem projektowej 

dokumentacji jakościowej tj. URSy, VMP, CS, HAZOP, itp. na etapie projektu podstawowego.  

 

III.2. Opis przedsięwzięcia będącego przedmiotem doradztwa:  

 

Zaprojektowania i uruchomienia nowego obiektu o charakterze badawczo – produkcyjnym 

zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Osmańskiej, w którym docelowo mają funkcjonować strefy: 

- strefa „NonGMP” obejmująca laboratoria R&D (technologiczne i fiz-chem); magazyn 

nonGMP; strefy techniczne oraz strefy socjalne 

- strefa GMP (obejmująca laboratorium fiz-chem (KJ), mikrobiologiczne (KJB); 

magazyn GMP z uwzględnieniem komory przyjęć oraz obszaru pobierania próbek; 

archiwum prób, archiwum dokumentacji; pomieszczenia badań stabilności; strefę 

wytwarzania z uwzględnieniem strefy naważania oraz pakowania i serializacji). 

Opis obszaru znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania cenowego. Rzut obszaru wraz 

z podziałem na poszczególne strefy znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania cenowego.  

  



 
 

 

W związku z potrzebą zaprojektowania i uruchomienia stref opisanych powyżej, zakres prac będzie 

obejmował: 

- relokację istniejącego laboratorium R&D sponsora (Laboratorium Technologii Form Ciekłych 

oraz Laboratorium Analitycznego wraz z wydzieleniem obszaru Laboratorium Analitycznego 

GMP - KJ) 

- relokację i doposażenie Laboratorium Mikrobiologicznego PW 

- przygotowanie i uruchomienie strefy Laboratorium Analitycznego GMP, 

- zaprojektowanie oraz uruchomienie strefy wytwarzania działającej w reżimie GMP wraz z 

dokładnym zaprojektowaniem kolejnych operacji jednostkowych procesu wytwarzania serii do 

badań klinicznych i małych serii komercyjnych z uwzględnieniem charakterystyki produktu 

oraz wszystkich aktywności okołoprocesowych  (Pilot Plant, formy: sterylne iniekcje w 

fiolkach, sterylne iniekcje PFS z COP, PFS, Cartidge – PFS) 

 

Założeniem projektu jest uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie oraz certyfikatu GMP w zakresie 

badanych produktów leczniczych, a także w zakresie wytwarzania małych serii komercyjnych 

produktów należących do grupy oligonukleotydów antysensownych (siRNA), analogów ludzkich 

oligopeptydów, drobnych cząsteczek (Dokładna charakterystyka produktów referencyjnych oraz 

technologii znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania cenowego). 

 

Niezbędne media zasilające dostępne w obszarze to:  

- energia elektryczna,  

- woda pitna,  

- woda do wstrzykiwań (WFI), 

- woda oczyszczona (PW),  

- para czysta (własna wytwornica),  

- gazy czyste/techniczne (np. azot, sprężone powietrze), 

- tlen (nonGMP) 

- gorąca woda,  

- gorąca woda – HVAC,  

- woda chłodząca – HVAC,  

- kondens,  

- gaz. 

 

Projekt obejmuje swoim zakresem systemy tj: 

- HVAC (AHU, Chilery, LAFy, kanały wentylacyjne); 

- system CIP (linia sporządzania roztworów), 

- system SIP (linia sporządzania roztworów);  

- system odprowadzenia toksycznych ścieków;  

- system odprowadzenia ścieków; 

- system RMS; 

- system BMS;  

- system PMS;  

- AC;  

- CCTV;  

- UPS; 

- PLC; 

- instalacja elektryczna (budynkowa)  

- wspomagające korporacyjne systemy skomputeryzowane tj. TW, ORACLE, CMMS itd. (roll out 

przewidziany w kolejnych fazach projektu) 



 
 

 

 

Urządzenia procesowe oraz wspomagające ujęte w projekcie to m.in: 

- komory do naważania / próbkowania; 

- instalacja przygotowania roztworów; 

- jednorazowe zbiorniki/zestawy/systemy do przygotowania roztworów 

- zestaw filtracyjny x2;  

- linia rozlewu (fiolek / PFS / catridge);  

- automatyczna myjka części; 

- wagi;  

- autoklaw;  

- komora VHP;  

- izolator + system izolowanego transportu;  

- prysznic bezpieczeństwa (MS),  

- laf przejezdny 

- moduł do serializacji 

 

W obszarach laboratoryjnych i obszarach produkcyjnych będą występowały substancje toksyczne 

kategorii OEB2 - OEB5. API / produkt gotowy potencjalnie będzie mógł wymagać przechowywania 

w obniżonej temperaturze (dane szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 3).  

 

Wytwórnia ma spełniać wymogi: 

- EU-GMP ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień umieszczonych w Aneksie 1 „Wytwarzanie 

sterylnych produktów leczniczych” (pod uwagę należy wziąć również draft nowego Aneksu 1). 

- US-FDA, 

- CA,  

- EAU.  

 

W trakcie oceny i opracowywania dokumentacji jakościowej, walidacyjnej i jakościowej poza 

aktami prawnymi dotyczącymi dobrych praktyk wytwarzania należy również wziąć inne normy i 

akty prawne mające zastosowanie dla wybranych rynków.  

 

III.3. Zakres zapytania cenowego: 

 

- Terminowe (zgodnie z ustalonym harmonogramem) opiniowanie dostarczonej dokumentacji 

projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznych aspektów pod kątem GMP (CDEs, 

CAs) mogących mieć wpływ na krytyczne atrybuty produktu gotowego (CQA) lub krytyczne 

parametry procesu (CPP) np. general layout, HVAC layouts, P&ID HVAC, classification 

layouts, material/personel/product/waiste flow layouts, proces flow, proces description, 

equipment layout, utilities layouts, detailed designe criteria - HVAC etc. (pełna lista 

dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej na etapie projektu 

podstawowego została wyszczególniona w załączniku nr 7 do niniejszego zapytania cenowego)  

 

- opiniowanie oraz aktywny udział w procesie tworzenia dokumentacji kwalifikacyjnej / 

walidacyjnej i jakościowej tj. GMP Review, DQ, Containment Strategy, SIA, Validation Master 

Plan, Risk Analysis etc. (pełna lista dokumentów jakościowych / walidacyjnych 

opracowywanych / uzupełnianych na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej na etapie projektu podstawowego znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego 

zapytania cenowego). 

 



 
 

 

- udział w regularnych spotkaniach projektowych na miejscu / TC (w niezbędnym zakresie 

zgodnie z ustaleniami) realizowanych w ramach spotkań z projektantem, wykonawcą 

generalnym, podwykonawcami oraz członkami Zespołu Projektowego lub PQC 

 

- terminowe (zgodnie z ustalonym harmonogramem) opiniowanie przygotowanych na zlecenie 

URS (pełna lista URS ujęta w dokumentacji projektowej na etapie projektu podstawowego 

znajduje się w załączniku nr 8). 

 

- terminowa (zgodnie z ustalonym harmonogramem) ocena kompletności i jakości dokumentacji 

projektowej dostarczonej zamawiającemu na koniec etapu projektowego przed oficjalnym 

przekazaniem do zatwierdzenia  

 

- przygotowanie / opiniowanie analizy ryzyka, planów kwalifikacji/walidacji, w tym kwalifikacji 

projektu na okoliczność zgodności z wytycznymi EU, FDA, CA, EAU. 

 

- regularna komunikacja i raportowanie wykonania prac oraz uzyskanych wyników do Project 

Quality Coordinator 

 

III.4. Wymagane kompetencje  

 

a) doświadczenie w podobnych projektach typu „green field” w branży farmaceutycznej / 

biotechnologicznej lub podobnych projektach wielko - capexowych   

b) posługiwanie się jęz. polskim i angielskim (w mowie i piśmie) 

c) znajomość wymagań ogólnych EU-GMP, FDA, CA, EAU oraz polskiego Rozporządzenia 

MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, znajomość zagadnień kwalifikacji 

i walidacji zgodnie z Aneksem 11 oraz Aneksem 15 EU-GMP, wymagań CFR i wytycznych 

obowiązujących na rynku USA, CA, znajomość innych wytycznych mających 

zastosowanie tj. ISPE (PDA lub WHO) GAMP, ISO, ASTM. 

d) pożądana wiedza z zakresu DRAFTU Aneksu 1: Wytwarzanie sterylnych produktów 

leczniczych 

e) praktyczne doświadczenie w dokumentowaniu oraz rozwiązywania problemów 

dotyczących zagadnień projektowania i kwalifikacji pomieszczeń, systemów GMP-

krytycznych (np. HVAC, systemy wody i pary czystej, gazów czystych), urządzeń oraz 

systemów skomputeryzowanych 

f) wiedza z zakresu projektowania obszaru oraz zapobiegania zanieczyszczeniom 

krzyżowym, wg GMP i wytycznej EMA  

g) wiedza dot. szczególnych wymagań dla zabezpieczenia obiektów i postępowania z 

produktami wysokotoksycznymi należącymi do grupy OEB5 włącznie  

h) ogólna wiedza o systemach kontrolnych typu RMS/BMS, PMS mających zastosowanie w 

wytwórni o profilu sterylnym 

i) ogólna wiedza o systemach skomputeryzowanych i integralności danych 

j) wiedza z zakresu mikrobiologii oraz nadzoru nad produkcją i obszarem o profilu sterylnym 

k) wiedza z zakresu zagadnień produkcyjnych realizowanych w trakcie prowadzenia operacji 

przemysłowych w obszarze wytwarzania produktów sterylnych w procesie aseptycznym 

l) wiedza z zakresu prowadzenia procesu produkcyjnego produktów wytwarzanych w oparciu 

o wykorzystanie technologii RNA będzie plusem. 

 

Potwierdzenie powyższych kompetencji należy umieścić w formie komentarza w załączniku numer 2 

do niniejszego zapytania cenowego pod analizą dotyczącą „Wymagań od wykonawców” zawartych w 

punkcie V lub w formie oddzielnego oświadczenia, które należy dołączyć do odpowiedzi na zapytanie 

cenowe w formie załącznika. 

 



 
 

 

III.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAPYTANIA CENOWEGO 

 

IV.1. Termin realizacji przedmiotu zapytania cenowego: od podpisania umowy do 31.12.2022 z 

uwzględnieniem dodatkowego dwutygodniowego okresu potrzebnego na realizację procesu 

kwalifikacji projektu (DQ) po uzyskaniu formalnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Za zakończenie procesu kwalifikacji uznaje się dostarczenie gotowego raportu do zatwierdzenia.  

IV.2. Zrealizowanie usługi jest rozumiane jako akceptacja dokumentacji projektowej i jakościowej 

przez zamawiającego rozumiana jako pisemne zatwierdzenie dokumentacji zwieńczone 

zatwierdzeniem raportu kwalifikacji projektu DQ dla etapu BASIC. 

IV.3. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa ul. Barska 31 oraz spotkania online. 

 

V. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW 

 

V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

1) Wykonawca udowodni udział w koordynacji dwóch analogicznych projektów typu „green field” 

(projektowania i uruchomienia obszarów produkcyjnych dla form parenteralnych funkcjonujących w 

reżimie GMP z uwzględnieniem laboratoriów wspierających tj. Laboratorium Kontroli Jakości czy 

Laboratorium Biologiczne)w okresie ostatnich 4 lat zakończonych sukcesem (Realizacja oraz 

pozytywny wynik inspekcji GMP) 

 2) Wykonawca udowodni udział w co najmniej 5 projektach walidacyjnych / kwalifikacyjnych 

fabryk o profilu aseptycznym  

Sposób oceny warunku: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o: 

a)  oświadczenie i wykaz zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem 2 - dat realizacji usługi 

oraz nazw podmiotów  

b) CV osób, które będą zaangażowane w projekt 

c) Dodatkowego oświadczenia w formie komentarza do załącznika nr 2 lub oddzielnego 

załącznika w formie oświadczenia opisującego posiadane kompetencje zgodnie z p. III.4 

(mile widziane wskazanie zrealizowanych projektów o konkretnej charakterystyce z krótkim 

opisem, potwierdzające posiadanie konkretnych kompetencji)  . 

V.2. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków, zostaną dopuszczone 

do badania i oceny. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana 

wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, 

zostanie odrzucony w postępowaniu. 

 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY  

 

VI.1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:  

- całkowita cena netto – 100%  

 

 

VI.2. Liczba punktów (PC) w kryterium „Całkowita cena netto” obliczana będzie według wzoru: 

 



 
 

 

𝑃𝐶 =
𝐶𝑁

𝐶𝐵
∗ 100 𝑝𝑘𝑡  

gdzie: 

PC - liczba punktów za kryterium „Całkowita cena netto”  

CN - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty  

CB - łączna cena netto badanej oferty 

-  

 

Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP  

z dnia zakończenia terminu składania ofert. 

 

VI.3. Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

VII.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2022 do godziny 23.59  

- w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) na adres: 

bogdan.oleksiak@polpharma.com 

VII.2. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę 

mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.  

VII.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

VIII.1. Oferent powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  

VIII.2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

VIII.3. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi 

w Zapytaniu Cenowym.  

VIII.4. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

VIII.5. W sprawach związanych z niniejszym zapytaniem proszę kontaktować się z Zamawiającym 

Bogdanem Oleksiakiem, e-mail: bogdan.oleksiak@polpharma.com 

IX. ZMIANA TREŚCI UMOWY  

 

IX.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następującym zakresie i sytuacjach: 

IX.1.1. zmiany przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności 

zmiany stawek podatku VAT); 

IX.1.2. poprawienia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających z aktualizacji 

rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto 

IX.1.3. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, 

których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z 

zastrzeżeniem ppkt. IX.1.6 poniżej; 

IX.1.4. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; 



 
 

 

IX.1.5. zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - 

zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu 

cenowym, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. IX.1.7. poniżej; 

IX.1.6. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o 

ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, 

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy 

netto; 

IX.1.7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; 

IX.1.8. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

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, 

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

IX.1.9. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż 215.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy 

netto. 

IX.2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

IX.3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, 

a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

IX.1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

IX.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania cenowego. 

IX.3. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

IX.4. Dostarczenie darftu umowy podlegającego procesowi negocjacji leży tylko i wyłącznie w gestii 

zamawiającego. Prezentacja draftu nastąpi po wyborze wykonawcy.  



 
 

 

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

 

Załącznikami do niniejszego Zapytania Cenowego są następujące dokumenty:  

 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór formularza cenowego 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnieniu warunku  

Załącznik nr 3 Charakterystyka produktów referencyjnych 

Załącznik nr 4 Opis obszaru / procesu produkcyjnego 

Załącznik nr 5 
Rzut obiektu z podziałem na poszczególne obszary oraz z informacją o 

ich powierzchni 

Załącznik nr 6 
Pełna lista dokumentacji kwalifikacyjnej / walidacyjnej i jakościowej 

ujęta w zakresie projektu podstawowego 

Załącznik nr 7 
Pełna lista dokumentów wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej  

Załącznik nr 8 
Pełna lista URS wchodząca w skład dokumentacji jakościowej / 

kwalifikacyjnej. 
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FORMULARZ CENOWY 

 

Składający ofertę:  

Pełna nazwa (firma) lub imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres 

głównego miejsca wykonywania 

działalności 

 

Adres e –mail, na który Zamawiający 

powinien przesyłać korespondencję 

związaną z zapytaniem cenowym 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie świadczenia usług w zakresie doradztwa 

specjalistycznego w zakresie opracowania, ewaluacji oraz wdrożenia zintegrowanego systemu jakości 

w nowopowstałym obszarze wytwarzania badanych produktów leczniczych, zgodnie z wymogami 

Zapytania Cenowego, za łączną cenę: 

 

kwota netto: …………………………PLN/EUR*   

obowiązujący podatek VAT: ………% ………………………… PLN/EUR* 

kwota brutto: …………………………PLN/EUR*  

(słownie: ……………………………………………………...………………………………………..) 
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Jednocześnie oświadczamy, że: 

a. zapoznaliśmy się z Zapytaniem Cenowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

b. cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zapytania Cenowego, 

c. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

d. jestem/ nie jestem podmiotem powiązanym w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 

(WE)Nr1126/2008 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………… 

(miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania 

oświadczenia woli w imieniu Oferenta) 
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Zamawiający: 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne 

Polfa S.A. 

 ul. Karolkowa 22/24 

 01-207 Warszawa 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w zakresie świadczenia usług w zakresie doradztwa specjalistycznego w zakresie 

opracowania, ewaluacji oraz wdrożenia zintegrowanego systemu jakości w nowopowstałym 

obszarze wytwarzania badanych produktów leczniczych, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części 

V Zapytania Cenowego: 

 

- udział w koordynacji dwóch analogicznych projektów typu „green field” w okresie ostatnich 4 

lat zakończonych sukcesem (realizacja oraz pozytywny wynik inspekcji GMP) 

- udział w co najmniej 5 projektach walidacyjnych / kwalifikacyjnych fabryk o profilu 

aseptycznym  
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WYKAZ  PROJEKTÓW 

Lp. 

Przedmiot i zakres projektu typu 

„green field” 

   

Data wykonania 

(od – do) 

(dzień - miesiąc - rok) 

Podmiot,  

na rzecz którego 

prace projektowe 

zostały wykonane 

(nazwa, adres) 

 

 

 

Wynik inspekcji 

GMP 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

 

4. 
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Lp. 

Przedmiot i zakres projektu 

walidacyjnego / kwalifikacyjnego 

fabryk o profilu aseptycznym    

Data wykonania 

(od – do) 

(dzień - miesiąc - rok) 

Podmiot,  

na rzecz którego prace projektowe 

zostały wykonane (nazwa, adres) 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   
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KOMENTARZ 

 

 

 

 

................................................ dnia .......................... 

 

                    

............................................................. 

(podpis przedstawiciela 

wykonawcy/Pełnomocnika) 
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REFERENCE PRODUCT: 

1) Trevicta (EMA) / Invega Trinza 

(FDA) 3-month treatment 

2) INVEGA HAFYERA™ (6-month 

paliperidone palmitate) 

1) Spinraza 12 mg solution for 

injection 

2) Leqvio 284 mg solution for 

injection 

 

3) Ozempic (semaglutide) solution 

for injection in pre-filled pen 

4) WEGOVY (semaglutide) 

injection, for subcutaneous use 

– single dose injector  

OZURDEX 700 micrograms intravitreal 

implant in applicator 

 

 
 

 

PACKAGING 
Pre-filled syringe with COP (Cyclo–
Olefin–Polymer) 

Glass vial Pre-filled syringe Cartridge / Pre-filled syringe 

Intravitreal implant in applicator. 
(Disposable injection device, 
containing a rod-shaped implant. 
which is not visible. The implant is 
approximately 0.46 mm in diameter 
and 6 mm in length) 

DETAILED DESCRIPTION OF THE PACKAGING Pre-filled syringe (cyclic-olefin-
copolymer) with a plunger stopper, 
backstop, and tip cap (bromobutyl 
rubber) 

5 ml in a Type I glass vial with 
bromobutyl rubber stopper and an 
aluminium over-seal and plastic 
cap 

1,5 ml solution in PF (glass type I) (1) 
equipped with a plunger (made of 
fluoretec coated bromobutyl rubber), 
needle and rigid needle shield  (1) 

1.5 ml or 3 ml glass cartridge (type I 
glass) closed at the one end with a 
rubber plunger (chlorobutyl) and at 
the other end with an aluminium cap 
with a laminated rubber sheet 
(bromobutyl/polyisoprene) inserted.  
 
The cartridge is assembled into a 
disposable pre-filled pen made of 
polypropylene, polyoxymethylene, 
polycarbonate and acrylonitrile 
butadiene styrene. 

Rod-shaped implant in applicator. 
The applicator consists of a plunger 
(stainless steel) within a needle where 
the implant is held in place by a sleeve 
(silicone). The plunger is controlled by 
a lever on the side of the applicator 
body. The needle is protected by a cap 
and the lever by a safety tab. The 
applicator containing the implant is 
packaged in a sealed foil pouch 
containing desiccant 

STORAGE CONDITIONS (FINISH PRODUCT) Do not store above 30°C. Store in a refrigerator (2°C - 8°C). Do 
not freeze. Keep the vial in the outer 
carton in order to protect from light 

This medicinal product does not 
require any special storage condition. 
Do not freeze 

36 months when stored in a 
refrigerator (2°C to 8°C) and kept away 
from the cooling element, protected 
from light 
 

Medicinal product does not require 
any special storage conditions. 

STORAGE CONDITIONS (API) store at <-15°C (retest date 3-5 years 
depends on supplier) (2) 
 
Warm to Room Temperature before 
use. Keep container tightly closed 
when not in use. 

24 months under long term conditions 
at -20 ± 5°C and for up to 6 months 
under accelerated conditions at 5 ± 3°C 

36 months at -20 ± 5°C 60 months under long term conditions 
at -20 ± 5°C. Under accelerated 
conditions at 5 ± 3°C no change over 6 
m time was seen 

Protect from light. Store below 25C, 
retest after 3 years. 

PURPOSE Patients must be adequately treated 
with INVEGA SUSTENNA® (1-month 
paliperidone palmitate) for at least 
four months, or INVEGA TRINZA® (3-
month paliperidone palmitate) for at 
least one 3-month injection cycle .  
Then 6- month paliperidone palmitate. 

Used in treatment of spinal muscular 
atrophy (SMA) – a rare neuromuscular 
disorder. 
 
The recommended dosage is 12 mg (5 
ml) per administration. 
 
Spinraza treatment should be initiated 
as early as possible after diagnosis with 
4 loading doses on 
 
Days 0, 14, 28 and 63. A maintenance 
dose should be administered once 
every 4 months thereafter. 
(3) 

Is indicated in treatment of adult 
patient with primary 
hypercholesterolaemia. 
 
The recommended dose is 284 mg 
inclisiran administered as a single 
subcutaneous injection: initially, 
again at 3 months, followed by every 6 
months. 

Ozempic is indicated for the treatment  
of adults patient with inadequately 
controlled diabetes type 2. 
 
One injection per week. 
 
WEGOVY is indicated for the 
treatment  of adults patient with 
obesity as an adjunct to low-calorie 
diet and increased physical activity.  
 
One injection per week as long as the 
treatment last. 

Indicated for the treatment of adult 
patients with:  

• visual impairment due to diabetic 
macular oedema (DME) who are 
pseudophakic or who are considered 
insufficiently responsive to, or 
unsuitable for non-corticosteroid 
therapy  

• macular oedema following either 
Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) 
or Central Retinal Vein Occlusion 
(CRVO)  

• inflammation of the posterior 
segment of the eye presenting as non-
infectious uveitis 
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DESCRIPTION OF MEDICINAL PRODUCT Paliperidone  is indicated for 
maintenance treatment of 
schizophrenia in adult patients 
stabilised with paliperidone or 
risperidone. 
(4) 

1) Nusinersen is an antisense 
oligonucleotide (ASO) which 
increases the proportion of exon 7 
inclusion in survival motor neuron 
2 (SMN2) messenger ribonucleic 
acid (mRNA) transcripts by binding 
to an intronic splice silencing site 
(ISS-N1) found in intron 7 of the 
SMN2 pre-messenger ribonucleic 
acid (pre-mRNA).  

2) By binding, the ASO displaces 
splicing factors, which normally 
suppress splicing. 

3) Displacement of these factors 
leads to retention of exon 7 in the 
SMN2 mRNA and hence when 
SMN2 mRNA is produced, it can be 
translated into the functional full 
length SMN protein. (5) 

1) Inclisiran is a cholesterol-
lowering, double-stranded, small 
interfering ribonucleic acid 
(siRNA), conjugated on the sense 
strand with triantennary N-
acetylgalactosamine (GalNAc) to 
facilitate uptake by hepatocytes.  

2) In hepatocytes, inclisiran utilises 
the RNA interference mechanism 
and directs catalytic breakdown of 
mRNA for proprotein convertase 
subtilisin kexin type 9. This 
increases LDL-C receptor recycling 
and expression on the hepatocyte 
cell surface, which increases LDL-C 
uptake and lowers LDL-C levels in 
the circulation. (6) 

Semaglutide is a long acting analogue 
of human glucagon like-1 peptide i.e. 
an Aib8, Arg34-GLP-1(7-37) analogue 
substituted on the ε-amino group of 
the lysine residue in position 26 with 
an (S)-22,40-dicarboxy-10,19,24-
trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-
triazatetracontan-1-oyl side chain. The 
side chain consists of two 8-amino-3,6-
dioxaoctanoic acid (ADO) spacers, one 
γ-glutamic acid (Glu) spacer, and a 
fatty diacid (1,18-octadecanedioic 
acid). (7) 

One sustained release sterile 
implantable rod shaped implant 
containing 700 micrograms of 
dexamethasone, located in the needle 
(stainless steel) of a disposable 
applicator. 
(8) 

DRUG FORM Suspension for injection Solution for injection Solution for injection Solution for injection Intravitreal implant 

MANUFACTURING PROCES DESCRIPTION 1. Mixing (WFI, PS20, buffer, 
NaOH, PEG4000) 

2. Sterile filtration (0,22 µm) 
3. Homogenization (PPP) 
4. Bead milling 
5. Sterile filtration (40 µm)   
6. Homogenization  
7. Filling 

 

 

1. Receipt and storage of the drug 
substance at manufacturing site, 
temperature equilibration of the drug 
substance  
2. Excipient dispensing and WFI water 
for artificial cerebrospinal fluid 
preparation 
3. Artificial cerebrospinal fluid 
preparation 
4. Active substance concentrate 
preparation in aCSF in a container,  
5. Compounding and mixing to ensure 
homogeneity 
6. Filters are flushed with waters and 
than with bulk product to reduce 
bioburden, get rid of leachables 
7. Sterilizing filtration,  
8. Aseptic vial filling, stoppering and 
crimping and  
9. 100% visual inspection of filled vials 

1. Receipt and storage of the drug 
substance at manufacturing site, 
temperature equilibration of the drug 
substance  
2. Dissolution of the active substance 
in WFI 
3. pH adjustment with phosphoric acid 
or sodium hydroxide,  
4. Sterilizing filtration,  
5. Aseptic pfs filling,  
6. Stoppering 

1. Dissolution of all excipients and 
diluted with WFI to obtain the desired 
weight. 
2. Addition of API to the solution   
3. pH adjustment by diluted HCl or 
NaOH 
4. Sterile filtration to stainless steel 
filling tank 
5. Aseptic filling into sterilized and 
depyrogenated 1.5 mL cartridge 
6. Inspection of cartridges and 
assemble in the PDS290 pen injector 
7. Labelling and packing in cartons 

Development program included (1) 
development an extrusion process to 
assure content uniformity of the drug 
in the implant, the dimensional 
tolerances and physical characteristics 
that would facilitate the reliable 
delivery of the implant from the 
applicator, (2) development a cutting 
process to assure accurate dosing in 
the implants, (3) development a 
loading process and vision system to 
detect the loaded implant in the 
applicator system and (4) 
development a sterilization process to 
assure that the implant with the 
applicator was not adversely affected 
by gamma sterilization. Based on these 
development studies and 
manufacturing experience gained 
during development all critical steps of 
the manufacturing process have been 
identified and adequately studied, and 
appropriate in-process control 
parameters have been established. 
Manufacturing process developed for 
Phase 3 is essentially the same as the 
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one proposed for commercial product. 
The Phase 3 equipment is also the 
same as proposed for commercial 
product except for improvements that 
have subsequently been introduced to 
the commercial process. The product 
is terminally sterilised by gamma 
irradiation. The specified dose is 25 - 
40kGy which is in compliance with the 
Ph Eur standard requirements. The 
majority of steps in the Manufacturing 
process of the medicinal product are 
performed in a Grade C environment 
resulting in sealed applicator pouches 
which are than terminally sterilised by 
gamma irradiation and packed in its 
outer carton.  

ASEPTIC PROCESS VS TERMINAL STERILIZATION 

 

Sterilizing filtration (Aseptic proces) Sterilizing filtration (Aseptic proces) Sterilizing filtration (Aseptic proces) Sterilizing filtration (Aseptic proces) The product is terminally sterilised 
by gamma irradiation. The 
specified dose is 25 - 40kGy which 
is in compliance with the Ph Eur 
standard requirements 

COMMON CRITICAL ELEMENTS IN THE PROCESS N/A (Disposable sets dedicated to 
the product) 

N/A (Disposable sets dedicated to 
the product) 

N/A (Disposable sets dedicated to 
the product) 

N/A (Disposable sets dedicated to 
the product) 

N/A (Separate manufacturing line 
and area) 

SINGIEL USED ITEMS NO 
(Dedicated suspension preparation 
proces line (homogenizer, mill, 
homogenizing mixer, peristaltic 
pump and dedicate equipment for 
product) 

YES YES NO (tbd) N/A (Separate manufacturing line 
and area) 
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Ogólny opis obszaru / procesu produkcyjnego  

 
1. Opis ogólny 

 

Program produkcyjny nowego obszaru obejmować będzie wytwarzanie jałowych form leków w postaci roztworów i zawiesin. Wytworzone formy leków będą  

napełniane w następujące rodzaje opakowań: 

- fiolki szklane,  

- ampułkostrzykawki, 

- cartdridge .  

Dane dodatkowe dotyczące produktów:  

- Gęstość max. 1,2 g/cm³,  

- pH roztworów i zawiesin będzie mieściło się w przedziale 2-12  

- Lepkość max. 2000 cP.  

- Produkt może być wrażliwy na światło,  

- Stosowana będzie woda WFI z dodatkiem etanolu lub kwasu octowego (jako składnik produktu),  

- Wielkość serii: max. 20l 

System pracy: 

Zakłada się pracę: 

• 1 zmiana/dzień,  

• 5 dni roboczych/tydzień, 

• 45 tygodni roboczych/rok. 

 

2. Obszar Magazynowania i próbkowania 

 

Wszystkie materiały wyjściowe (surowce, materiały opakowaniowe bezpośrednie oraz zadrukowane) będą dostarczane do Magazynu poprzez Strefę Odbioru i 

Wysyłki (pomieszczenie nr 0.101), gdzie będą rejestrowane. Materiały wyjściowe będą poddawane procedurom kontroli jakości (pobór próbek, kwarantanna). 

Magazyn został podzielony na strefy GMP i non GMP. Część magazynowa GMP obejmować będzie 110 miejsc paletowych na trzech poziomach składowania. 

W tej części magazynowej można wyszczególnić:  

• Magazyn surowców wyjściowych 

• Magazyn produktu gotowego  

• Magazyn materiałów opakowaniowych 

• Magazyn materiałów zadrukowanych 

• Magazyn materiałów odrzuconych 

• Chłodnie 

 

Na terenie Magazynu w pomieszczeniu próbkowania (0.113), będą znajdować się następujące elementy wyposażenia służące do pobierania prób substancji o 

poziomie toksyczności OEB<3: 

• komora do próbkowania w klasie C, 

• wagi. 

 

Próbki substancji czynnych wysokotoksycznych będą pobierane w pomieszczeniu 0.622 w izolatorze. Przez pojęcie „Substancje czynne krytyczne” rozumie się 

substancje charakteryzujące się kategorią toksyczności OEB≥3. 

 

3. Obszar wytwarzania w skali pilotażowej 
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Na obszarze Instalacji Pilotażowej przewidziano miejsce na zainstalowanie następującego głównego wyposażenia technologicznego: 

• izolator do naważania substancji wysokotoksycznych z uwzględnieniem wyposażenia do transportu izolowanego,  

• 2 układów przygotowania roztworów (w tym jeden system jednorazowy) 

• urządzenia do napełniania i zamykania wytwarzanych produktów w skali pilotażowej zamkniętego w cRABS, 

• liofilizator i myjka fiolek (opcja na przyszłość), 

• autoklaw i komora VHP, 

• myjka automatyczna, 

• nawiewy ochronne i laminarne, 

• prysznic dekontaminacyjny, 

 

4. Obszar naważalni 

 

W projekcie przewidziano jedno wspólne pomieszczenie do naważania substancji nietoksycznych – pomieszczenie nr (0.629). Pomieszczenie naważania 

substancji pomocniczych i niekrytycznych API. Materiały wyjściowe będą dostarczane z Magazynu GMP (0.105) poprzez korytarz (0.351), Śluzę Materiałową 

D (0.625) oraz Śluzę Materiałową C (0.626). Korytarz (0.351) będzie należał do obszaru GMP o klasie czystości CNC. Wszelkie materiały (produkty/surowce) 

przeznaczone do pracy w obszarze GMP będą przewożone w sposób zabezpieczony i kontrolowany poza tym obszarem (non GMP) zgodnie z procedurami.  

W pomieszczeniu naważania substancji pomocniczych i nietoksycznych API (0.629) będą naważane surowce o poziomie toksyczności OEB<3. W związku, z 

czym przewiduje się zlokalizowanie pod nawiewem ochronnym następującego wyposażenia: 

• waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 100g, 

• waga o zakresie ważenia do 1000g, 

• waga stołowa o zakresie ważenia do 10 000 g, 

Ze względu na ilości materiałów naważanych, naważanie przewidziane jest jako operacja manualną. 

Naważone surowce na daną serię produkcyjną będą zamykane w specjalnych pojemnikach, które umożłiwią transport poprzez pass box out, a następnie korytarz 

produkcyjny do pomieszczenia sporządzania roztworów (0.622). 

 

Wysokotoksyczne API zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta po wcześniejszym oczyszczeniu, będzie transportowane do pomieszczenia 

sporządzania roztworów z zainstalowanym izolatorem (0.622) znajdującego się na obszarze Pilot Plantu poprzez Śluzy Materiałowe (0.603, 0.604). Izolator 

będzie wyposażony w wagi: 

• waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 100g, 

• waga stołowa o zakresie ważenia do 3 kg  

Ze względu na naważanie małych ilości materiałów aktywnych, operacja naważania w izolatorze będzie czynnością manualną. Naważone materiały znajdujące 

się w pojemnikach wyposażonych w zawór dzielony będą przekazywane do dalszych procesów. Pozostały nienaważony materiał będzie zabezpieczany w 

izolatorze dodatkowym opakowaniem, wyjmowany z izolatora, oznakowany zgodnie z procedurami i transportowany z powrotem do magazynu.  Po 

zakończeniu procesu naważania izolator będzie myty za pomocą systemu WIP. 

5. Przygotowanie roztworu 

 

W pomieszczeniu przygotowania roztworów (0.622) znajdować się będą dwa systemy: 

• system jednorazowy przygotowania roztworu, 

• system przygotowania roztworów/zawiesin w zbiornikach stalowych 

Ze względu na specyfikę pracy w tego typu obszarach system przygotowania roztworów umożliwiać będzie dowolną konfigurację połączeń między zbiornikami. 

Przygotowanie roztworów będzie wykonywane pod lokalnym nawiewem z ukierunkowanym przepływem powietrza (LAF). Zbiorniki będą stałe wyposażone 

w płaszcze grzejno-chłodzące oraz wagi tensometryczne. Dwa zbiorniki będą wyposażone w mieszadła magnetyczne, jeden w mieszadło kotwicowe. W 

zależności od wymaganej technologicznie konfiguracji zbiorniki zostaną podłączone na elastycznych przewodach lub za pomocą rur wykonanych ze stali 

nierdzewnej. Do wstępnie napełnionego wodą do iniekcji zbiornika przygotowania roztworów lub homogenizatora zostaną ręcznie załadowane substancje o 

poziomie toksyczności OEB<3 poprzez właz, lejek. Na linii przewiduje się wykorzystanie etanolu, kwasu octowego (składnik produktu). W trakcie 

przygotowywania roztworu alkohol będzie dodawany ręcznie do zbiornika, który może stanowić nie więcej niż 10% objętości całkowitej produktu. Dozowanie 

odbywać się będzie przez właz. Dopiero po załadunku substancji o niskiej toksyczności będzie odbywało się dodanie za pomocą systemu do izolowanego 
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transportu wysokotoksycznego API.  Substancje toksyczne (OEB≥3) będą załadowywane za pomocą pojemnika wyposażonego w stronę pasywną zaworu 

dzielonego do króćca zbiornika przygotowania roztworów lub homogenizatora wyposażonego w stronę aktywną zaworu. Kontrola parametrów krytycznych 

procesów będzie rejestrowana w sposób automatyczny (tj. temperatura roztworu w zbiorniku, ciśnienie w zbiorniku, ciśnienie transferowe, prędkość mieszadeł, 

odczyty czujników zainstalowanych na zbiornikach). Przygotowany roztwór będzie przetłaczany sprężonym gazem (azot lub sprężone powietrze) w kierunku 

linii napełniania, która zlokalizowana będzie w pomieszczeniu Klasy B (0.618). Zestaw filtracyjny będzie składał się z: 

• filtr wstępny 0,45 mikrometra  

• filtr sterylizujący 0,2 mikrometra  

W procesie przygotowania zawiesin transfer roztworu odbywać się będzie przez ścianę do pomieszczenia rozlewu, następnie następować będzie homogenizacja 

w istniejącym homogenizatorze  a następnie dozowanie w recyrkulacji (w obrębie klasy B – Pomieszczenie rozlewu). 

Wszystkie materiały będą wprowadzane do Pomieszczeń Rozlewu (0.617 oraz 0.618) na dwa sposoby:  

• Komorę VHP - materiały wcześniej wysterylizowane zabezpieczone podwójnymi rękawami papierowymi tj.: Surowce jałowe;  

• Autoklaw przelotowy - materiały zabezpieczone podwójnymi rękawami papierowymi:  

o Korki i kapsle;  

o Demontowalne  elementy  maszyn  napełniających  

o Mały zbiornik buforowy, filtry, elastyczne połączenia, itp. 

Materiały będą wyprowadzane na zewnątrz obszaru poprzez: 

• Śluzę materiałową: (Produkt gotowy).  

• Pass box:  

Materiały opakowaniowe/ elementy maszyn będą transportowane na wózkach w obrębie obszaru przy zastosowaniu wieloworkowego zabezpieczenia 

transportowego. Rozładunek materiałów z autoklawu lub komory VHP odbywać się będzie pod LAF.  

 

6. Rozlew 

 

Rozlew odbywać się będzie w następujące opakowania bezpośrednie: 

- fiolki, 

- ampułkostrzykawki 

- kartridże 

 

W przypadku produktów pakowanych we fiolki będzie w przyszłości istniała możliwość liofilizacji tych roztworów. Przygotowany roztwór będzie 

transportowany do pomieszczenia rozlewu przez  port w ścianie i zestaw filtrów bezpośrednio na linię rozlewu. Napełnianie i zamykanie będzie mogło odbywać 

się w ochronnej atmosferze azotu. Wszystkie operacje z otwartym produktem, takie jak napełnianie, korkowanie, a także transport fiolek do/z liofilizatora będą 

prowadzone pod nawiewem laminarnym - klasa „A”. Pomiędzy obszarem załadunku liofilizatora a obszarem napełniania, zamykania i kapslowania  powinny  

zostać przewidziane porty/przejścia pozwalające na dwukierunkowe przekazywanie materiałów, tzn częściowo zakorkowane fiolki z obszaru napełniania i 

zamykania do liofilizatora i całkowicie zakorkowane fiolki z liofilizatora z powrotem do obszaru kapslowania. Napełnione i zamknięte opakowania będą 

transportowane bezpośrednio do pomieszczenia 0.623 Pomieszczenie mycia z zewnątrz i strefa rozładunku – fiolki i kartridże. Ampułkostrzykawi będą 

odbierane bezpośrednio w klasie B w pomieszczeniu rozlewu. Sterylizacja końcowa nie jest wymagana.  

 

7. IPC 

 

W laboratorium IPC 0.620 wykonywane będą następujące testy 

• pH,  

• lepkość,  

• osmolalność,  

• masa opakowania,  
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• szczelnośc opakowań 

 

8. Mycie osprzętu 

 

Brudny osprzęt przewidziany do mycia będzie transportowany do magazynu sprzętu brudnego (0.611). Następnie osprzęt będzie przenoszony do pomieszczenia 

myjni i magazynu osprzętu czystego (0.610), gdzie małe elementy będą myte w myjce przelotowej, a duże na stanowisku mycia. Czyste elementy będą 

przekazywane (duże elementy będą transportowane na wózkach) i przechowywane w pomieszczeniu magazyn sprzętu czystego (0.609. W tym pomieszczeniu 

będzie także znajdowała się strona rozładunkowa przelotowej myjki. Po umyciu i wysuszeniu elementy wymagające sterylizacji będą pakowane w podwójne 

rękawy papierowe.  

Zbiorniki do przygotowania roztworów oraz homogenizator będą wyposażone we własne zestawy do mycia i sterylizacji na miejscu - CIP/SIP zlokalizowanego 

w strefie technicznej na pierwszym piętrze. Zbiorniki będą myte z zewnątrz ręcznie na miejscu. Linia rozlewu na Instalacji Pilotażowej będzie miała możliwość 

doposażenia w przyszłości w opcję CIP/SIP. Do czasu zainstalowania systemu CIP/SIP demontowalne elementy linii będą myte w myjni i sterylizowane w 

autoklawie lub komorze VHP.   

 

9. Pakowanie końcowe 

 

Pakowanie obszaru Instalacji Pilotażowej odbywać się będzie manualnie i składać się będzie z następujących etapów: 

• Przegląd (kontrola wizualna),  

• Etykietowanie, 

• Pakowanie w kartoniki jednostkowe wraz z ulotką, 

• Serializacja  

• Pakowanie w kartony zbiorcze 

 

100% fiolek z wykrytym następującym defektem powinno zostać odrzuconych: 

 

1) Fiolki kapsle/korki (opakowanie): 

• Pozycja i kolor korka flip-off,  

• Kolor kapsla, 

• Brakujący korek,  

• Wgięcia i zarysowania na kapslu,  

• Defekty na uszczelnieniu kapsla,  

• Zarysowania, pęknięcia,  brud na ściankach oraz na dnie. 

2) Roztwory (produkt): 

• Poruszające się cząstki (szklane, metalowe, włókna), 

• Unoszące się cząstki, 

• Ciężkie cząstki na dnie fiolki,  

• Poziom napełnienia. 

Produkty wymagające specjalistycznych opakowań, które nie mogą być pakowane ręcznie będą pakowane na zlecenie w zewnętrznych podmiotach. Do procesu 

serializacji wykorzystywany będzie moduł serializacyjny. W celu zminimalizowania ryzyka pomylenia serii/produktów pakowanie odbywać się będzie tylko 

dla jednej serii w tym samym czasie zgodnie z wewnętrznymi procedurami POLFA. Materiały niezbędne do pakowania – etykiety, kartoniki, ulotki, pudła 

zbiorcze będą dostarczane z Magazynu bezpośrednio do pomieszczeń pakowania wtórnego, gdzie będą umieszczane na odpowiednich urządzeniach lub 

odstawione na powierzchnie buforowe zapewnione w tych pomieszczeniach. Gotowy produkt znajdujący się w pudłach zbiorczych będzie zestawiany razem na 

paletę. Palety będą transportowane Śluzą Materiałową 0.205 do Magazynu GMP 0.105. 
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Project scope - layout 

*Paliperidone is out of main scope of the project for 

execution phase 

FUNCTIONAL AREA: SURFACE [m2]:

Pilot Plant 522

Secondary Packaging 214

GMP Warehouse 238

Non-GMP Warehouse 92

Liquid Formulation Technology Laboratory 427

Analytical Laboratory GMP Area 485

Analytical Laboratory Non-GMP Area 635

Offices, Technical and Common Areas 1 552

Total Ground Floor R&D & Pilot Plant: 4 165

Disulfiram* 194

PFS Adrenaline* 17

Total Groud Floor with Disulfiram and PFS: 4 376

GROUND FLOOR:

Reserve for 

future 

Reserve for future 
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WALIDACJA 

L.P. OBIEKT / TYTUŁ RYSUNKU 
PROJEKT 

 BASIC 2 

    TAK/NIE 

 

1 
Aktualizacja Głównego Planu Walidacji – jednokrotne 

opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

2 
Aktualizacja Oceny Wpływu (SIA – System Impact Assesment) 

– jednokrotne opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

3 
Aktualizacja Analizy Ryzyka  –dwukrotne opracowanie 

dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

4 
Aktualizacja Planu DQ –  jednokrotne opracowanie dokumentu 

na etapie Basic2. 
TAK 

5 
Aktualizacja Planu DQ – Przegląd GMP - jednokrotne 

opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

  
Aktualizacja załączników do Planu DQ – Przegląd GMP - 

dwukrotne opracowanie dokumentu na etapie Basic2  
TAK 

7 
Aktualizacja Planu DQ – Przegląd URS -jednokrotne 

opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

8 

Aktualizacja załączników do Planu DQ – Przegląd URS - 

dwukrotne opracowanie dokumentu na etapie Basic2 oraz 

projektu wykonawczego. 

TAK 

9 
Aktualizacja Planu DQ – Przegląd GMP Eurasia- jednokrotne 

opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

10 
Aktualizacja załączników do Planu DQ – Przegląd GMP 

Eurasia-  jednokrotne opracowanie dokumentu na etapie Basic2 
TAK 

11 
Aktualizacja Planu DQ – Przegląd GMP FDA – jednokrotne 

opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

12 
Aktualizacja załączników do Planu DQ – Przegląd GMP FDA-  

jednokrotne opracowanie dokumentu na etapie Basic2 
TAK 

13 
Aktualizacja Planu DQ – Przegląd GMP CA- jednokrotne 

opracowanie dokumentu na etapie Basic2. 
TAK 

14 
Aktualizacja załączników do Planu DQ – Przegląd GMP CA -  

jednokrotne opracowanie dokumentu na etapie Basic2 
TAK 

15 Opracowanie raportu końcowego DQ  TAK 

16 Containment Strategy TAK 
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L.P. OBIEKT / TYTUŁ RYSUNKU 
PROJEKT 
 BASIC 2 

    TAK/NIE 

1 2 3 

ARCHITEKTURA 

  RZUTY   

1 Rzut parteru TAK 

2 Rzut I piętra TAK 

3 Rzut II piętra TAK 

4 Rzut dachu TAK 

5 Rzut fundamentów pod maszyny TAK 

  PRZEKROJE   

6 PRZEKRÓJ A-A, B-B TAK 

7 PRZEKRÓJ C-C, D-D TAK 

  ELEWACJE   

8 ELEWACJE TAK 

  POSADZKI   

9 RZUT POSADZKI – PARTER  TAK 

10 RZUT POSADZKI – PIĘTRO 1  TAK 

11 RZUT POSADZKI – PIĘTRO 2  TAK 

  DETAL POSADZEK   

12 DETAL WPUSTU NIE 

13 DETALE POŁĄCZEŃ POSADZEK I ŚCIAN NIE 

  SUFITY   

14 RZUT SUFITU – PARTER  TAK 

15 RZUT SUFITU – PIĘTRO 1  TAK 

16 RZUT SUFITU – PIĘTRO 2  TAK 

  SUFITY   

17 DETALE POŁĄCZEŃ SUFITÓW ZE ŚCIANAMI NIE 

  WYKOŃCZENIE ŚCIAN   

18 RZUT PARTERU - WYKONCZENIE ŚCIAN TAK 

19 RZUT 1 PIĘTRA - WYKONCZENIE ŚCIAN TAK 

20 RZUT 2 PIĘTRA - WYKONCZENIE ŚCIAN TAK 

  POMIESZCZENIA CZYSTE   

21 RZUT PARTERU - POMIESZCZENIA CZYSTE TAK 

  POMIESZCZENIA CZYSTE   

22 DETAL ŚCIANKI CZYSTEJ NIE 

  TRANSPORT URZĄDZEŃ   

23 TRANSPORT URZĄDZEŃ TAK 

  KLATKI SCHODOWE   

24 KLATKA SCHODOWA I NIE 

25 KLATKA SCHODOWA II NIE 

26 KLATKA SCHODOWA III NIE 

27 SCHODY I POCHYLNIE STALOWE - TECHNICZNE NIE 

  ZESTAWIENIA   

28 
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ 

TAK 

29 ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ TAK 

30 
ZESTAWIENIE GALANTERII STALOWEJ - 
BALUSTRADY PORĘCZE 

TAK 

31 
ZESTAWIENIE GALANTERII STALOWEJ - DRABINY 
STALOWE 

TAK 

32 ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU NIE 

33 ZESTAWIENIE WYCIERACZEK WEWNĘTRZNYCH NIE 

34 ZESTAWIENIE PARAPETÓW NIE 

35 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ NIE 

36 ZESTAWIENIE REWIZJI DO SZACHTÓW NIE 

  WNĘTRZA   

37 TYPOWA ŚLUZA  NIE 

38 TOALETY WĘZEŁ NR 1 NIE 

39 TOALETY WĘZEŁ NR 2  NIE 

40 KOMORA KURZOWA NIE 
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41 CHŁODNIA NIE 

42 RECEPCJA NIE 

43 KANTYNA NIE 

44 KUCHNIA NIE 

  SCHEMATY PPOŻ   

45 SCHEMAT PRZEGRÓD PPOŻ – PARTER TAK 

46 SCHEMAT PRZEGRÓD PPOŻ – PIĘTRO 1 TAK 

47 SCHEMAT PRZEGRÓD PPOŻ – PIĘTRO 2 TAK 

48 OPIS WOP TAK 

49 PRZEKRÓJ - STREFY POŻAROWE TAK 

50 SCENARIUSZ POŻAROWY NIE 

  ROOM LIST   

51 ROOM LIST TAK 

  OPISY I SPECYFIKACJE   

52 OPIS TAK 

53 SPECYFIKACJA - MALOWANIE ŚCIAN TAK 

54 SPECYFIKACJA - SUFITY PODWIESZANE TAK 

55 SPECYFIKACJA - WYKŁADZINY PVC TAK 

56 SPECYFIKACJA - WYKŁADZINY DYWANOWE TAK 

57 SPECYFIKACJA - TYNKI WEWNĘTRZNE TAK 

58 SPECYFIKACJA - ŚCIANY I OKŁADZINY GK TAK 

59 SPECYFIKACJA - CLEAN ROOMS TAK 

60 
SPECYFIKACJA - DRZWI I ŚCIANY 
FARMACEUTYCZNE 

TAK 

61 SPECYFIKACJA - MEBLE BIUROWE TAK 

62 SPECYFIKACJA - MEBLE INOX I LABORATORYJNE TAK 

63 MTO TAK 
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KONSTRUKCJA 

1 FUNDAMENTY POD MASZYNY TAK 

2 OPIS TAK 

  KONSTRUKCJA STALOWA   

3 BALUSTRADY WEWNĘTRZNE TAK 

4 
KONSTRUKCJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH - KLATKA 
SCHODOWA TECHNICZNA 

TAK 

5 
KONSTRUKCJA SCHODÓW, PODESTÓW 
WEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI 

TAK 

6 RAMY POD URZĄDZENIA DACHOWE NIE  

7 DETAL PODWIESZEŃ INSTALACJI NIE 

8 
PODKONSTRUKCJA OBUDOWY KOMORY KURZOWEJ I 
CHŁODNI 

NIE 

9 PODKONSTRUKCJA WSPORCZA KOMINÓW NIE  

10 DETAL POSADOWIEŃ INSTALACJI (na stropie +1) NIE 

11 
DETAL WYMIAN POMIĘDZY DŹWIGARAMI NA 
POTRZEBY INSTALACJI 

NIE 
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MECHANICAL 
1 Lista urządzeń mediów technicznych TAK 

2 Specyfikacja materiałowa rur CSV TAK 

      

3 
Pom. rozdziału ciepła instalacji grzewczej – 
zestawienie 

TAK 

4 
Maszynownia instalacji wody lodowej – 
zestawienie 

TAK 

5 Instalacje pary – zestawienie TAK 

6 Instalacje gazu – zestawienie TAK 

7 Instalacje wody lodowej – zestawienie TAK 

8 Instalacje ciepła technologicznego – zestawienie TAK 

      

9 Lista zysków ciepła od projektowanych urządzeń TAK 

10 Lista punktów poboru CHW – wody lodowej TAK 

11 Lista punktów poboru NG – gazu ziemnego TAK 

12 
Lista punktów poboru HS – pary czystej do 
nawilżania 

TAK 

13 Lista punktów poboru ST – pary technicznej TAK 

14 Specyfikacja materiałowa rur CSV TAK 

      

15 
Opis techniczny instalacji grzewczych i 
chłodniczych 

TAK 

16 Opis techniczny instalacji pary TAK 

17 Opis techniczny instalacji gazu TAK 

      

18 
Rzut parteru. Instalacja ogrzewania, chłodu i 
ciepła technologicznego 

TAK 

19 
Rzut I piętra. Instalacja ogrzewania, chłodu i ciepła 
technologicznego 

TAK 

20 
Rzut II piętra. Instalacja ogrzewania, chłodu i 
ciepła technologicznego 

TAK 

21 Rzut dachu. Instalacja chłodu TAK 

22 
Schemat ciepła technologicznego do central 
wentylacyjnych 

TAK 

23 Schemat wody lodowej do central wentylacyjnych TAK 

24 Schemat instalacji chłodu dla części biurowej TAK 

25 
Schemat podłączenia wody lodowej do 
technologii 

TAK 

26 Schemat instalacji pary technicznej ST TAK 

27 Schemat instalacji pary czystej PS TAK 

28 
Rzut parteru. Instalacja pary technicznej, pary 
czystej i gazu 

TAK 

29 
Rzut I piętra. Instalacja pary technicznej, pary 
czystej i gazu 

TAK 

30 Schemat funkcjonalny ciepła TAK 

31 Schemat CDW TAK 

32 Schemat CHW TAK 

33 Schemat technologiczny kotłowni parowej TAK 

34 Schemat instalacji gazu TAK 

35 
Schemat wody lodowej. Fancoile i chłodnice 
kanałowe 

TAK 

36 
Schemat ciepła technologicznego. Ogrzewanie 
grzejnikowe 

TAK 

37 
Schemat ciepła technologicznego. Nagrzewnice 
kanałowe 

TAK 

      

38 
Model, zakres: instalacje pary technicznej, pary 
czystej do nawilżaczy, instalacja gazowa, 

TAK 

39 
Model, zakres: instalacje pary technicznej, pary 
czystej do nawilżaczy, instalacja gazowa, 

TAK 

40 Model, zakres: instalacje grzewcze TAK 

41 Model, zakres: instalacje grzewcze TAK 

42 Model, zakres: instalacje wody lodowej TAK 

43 Model, zakres: instalacje wody lodowej TAK 

      

44 Maszynownia chłodu nr 0.358. Rzut i przekrój. TAK 

45 Węzeł ciepła nr 0.341. Rzut i przekrój. TAK 

46 Kotłownia pary 1.318b. Rzut i przekrój. TAK 
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47 
Instalacja ogrzewania, chłodu i ciepła 
technologicznego.Przekroje w maszynowni 
wentylacyjnej nr 1.318 

TAK 

48 Instalacja pary technicznej. Detale wykonawcze. TAK 

49 Kotłownia pary - zestawienie materiałowe  TAK 

50 
Schemat podłączeń instalacji pary/kondensatu do 
odbiorników, w szczególności do poszczególnych 
central wentylacyjnych 

TAK 

51 
Detale podłączeń do urządzeń ( rozrysowanie 
szachtów/paneli w pomieszczeniach czystych) 

TAK 

52 
Detal rur chłodniczych na dachu ( w tym. przejście 
przez dach) 

TAK 

53 
Detal rur oparowych na dachu ( w tym przejście 
przez dach) 

TAK 
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HVAC 
  RZUTY   

1 
Rzut parteru, I piętra, II piętra, strefy systemów 
HVAC 

TAK 

2 
Rzut parteru, klasyfikacja pomieszczeń - strefy 
czystości 

TAK 

3 Rzut parteru, kaskada ciśnień TAK 

4 
Rzut parteru, instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
cz.1/2 

TAK 

5 
Rzut parteru, instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
cz.2/2 

TAK 

6 
Rzut I piętra, instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
cz.1/2 

TAK 

7 
Rzut I piętra, instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
cz.2/2 

TAK 

8 Rzut II piętra, instalacje wentylacji i klimatyzacji TAK 

9 
Rzut dachu, instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
cz.1/2 

TAK 

10 
Rzut dachu, instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
cz.2/2 

TAK 

  PRZEKROJE   

11 PRZEKRÓJ A-A, B-B TAK 

12 PRZEKRÓJ C-C, D-D TAK 

  SCHEMATY   

13 SCHEMATY P&ID INSTALACJI WENTYLACJI TAK 

14 
SCHEMATY INSTALACJI ODZYSKÓW 
GLIKOLOWYCH 

TAK 

15 SCHEMATY INSTALACJI KLIMATYZACJI TAK 

  OPIS, ZESTAWIENIA, KARTY DOBOROWE   

16 OPIS TECHNICZNY TAK 

17 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE / LISTA POMIESZCZEŃ 
(DDC) 

TAK 

18 
SPECEFIKACJA MATERIAŁÓW (DOKUMENT 
OPISOWY) 

TAK 

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (MTO) TAK 

20 KARTY DOBOROWE CENTRAL WENTYLACYJNYCH TAK 

21 
KARTY DOBOROWE WYMIENNIKÓW 
KANAŁOWYCH 

TAK 

22 KARTA DOBOROWA ODPYLACZA TAK 

23 KARTY DOBOROWE FILTRÓW BIBO TAK 

24 
KARTY KATALOGOWE KLIMATRYZACJI 
FREONOWEJ 

TAK 

25 KARTY DOBOROWE NAWIEWÓW LAMINARNYCH TAK 

26 
KARTY DOBOROWE POMP ODZYSKÓW 
GLIKOLOWYCH 

TAK 

27 KARTY DOBOROWE WENTYLATORÓW TAK 
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WATER & SEWAGE 
  RZUTY   

1 Instalacja wody użytkowej. Rzut poziomu 0 TAK 

2 Instalacja wody użytkowej. Rzut poziomu +1, +2 TAK 

3 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - parter TAK 

4 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - 1 +2 
piętro 

TAK 

5 
Instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej. Rzut poziomu 0 

TAK 

6 
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 
Rzut poziomu 0 

TAK 

7 
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 
Rzut poziomu +1 

TAK 

8 
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 
Rzut poziomu +2 

TAK 

9 
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 
Rzut dachu 

TAK 

  SCHEMATY   

10 Instalacja wody użytkowej. Schemat   TAK 

11 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - 
schemat 

TAK 

12 Instalacje kanalizacji sanitarnej. Schemat TAK 

13 
Instalacje kanalizacji technologicznej SC1. 
Schemat 

TAK 

14 
Instalacje kanalizacji technologicznej SC2. 
Schemat 

TAK 

15 Schemat P&ID kanalizacji technologicznej SC1 TAK 

16 Schemat P&ID kanalizacji technologicznej SC2 TAK 

  PROFILE   

17 
Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. 
System KS1. Profil 

TAK 

18 
Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. 
System KS2. Profil 

TAK 

19 
Instalacja kanalizacji technologicznej SC1 
podposadzkowej. Profil 

TAK 

20 
Instalacja kanalizacji technologicznej SC2 
podposadzkowej. Profil 

TAK 

21 
Instalacja kanalizacji technologicznej SC2 
podposadzkowej - ścieki gorące. Profil 

TAK 

  ZESTAWIENIA   

22 
Instalacja wody użytkowej  oraz kanalizacji 
sanitarnej i technologicznej - MTO 

TAK 

23 Fire-figting water system – MTO TAK 

  SPECYFIKACJE   

24 
Specyfikacje elementów systemów instalacji 
kanalizacji technologicznej 

TAK 

25 
Specyfikacje elementów systemów instalacji 
kanalizacji sanitarnej oraz wody sanitarnej i 
pożarowej 

TAK 

  OPIS   

26 
Instalacja wody użytkowej i przeciwpożarowej 
oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej - opis 

TAK 
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CLEAN MEDIA & GASES 
1 System generacji wody SW i PW. Schemat P&ID. TAK 

2 
System magazynowania i dystrybucji wody SW. 
Schemat P&ID. 

TAK 

3 
System magazynowania i dystrybucji wody PW. 
Schemat P&ID. 

TAK 

4 
System generacji, magazynowania i dystrybucji wody 
WFI. Schemat P&ID. 

TAK 

5 
System generacji i dystrybucji pary czystej. Schemat 
P&ID. 

TAK 

6 System generacji sprężonego powietrza. Schemat P&ID. TAK 

7 
System dystrybucji sprężonego powietrza. Schemat 
P&ID. 

TAK 

8 
System magazynowania i dystrybucji azotu. Schemat 
P&ID. 

TAK 

9 System magazynowania i dystrybucji tlenu. Schemat 
P&ID. 

TAK 

10 
Rozmieszczenie urządzeń generacji sprężonego 
powietrza w pomieszczeniu 1.321. Rzut. 

TAK 

11 
Rozmieszczenie urządzeń mediów czystych w 
pomieszczeniach 1.326 i 1.327. Rzut. 

TAK 

12 
Specyfikacja techniczna. Systemy generacji, 
magazynowania i dystrybucji wody zmiękczonej (SW) i 
oczyszczonej (PW). 

TAK 

13 Specyfikacja techniczna. System generacji, 
magazynowania i dystrybucji wody do iniekcji (WFI). 

TAK 

14 
Specyfikacja techniczna. System generacji i dystrybucji 
pary czystej. 

TAK 

15 
Specyfikacja techniczna. System generacji i dystrybucji 
sprężonego powietrza. 

TAK 

16 
Specyfikacja techniczna. Systemy magazynowania i 
dystrybucji gazów technicznych. 

TAK 

17 
Specyfikacja funkcjonalna. Systemy generacji, 
magazynowania i dystrybucji mediów czystych. 

TAK 

18 Procedura montażu rurociągów higienicznych TAK 

19 Natural gas distribution system- izometric TAK 

20 Natural gas distribution system. Layout  TAK 

21 MTO- Ca TAK 

22 MTO- Ps TAK 

23 MTO-PW TAK 

24 MTO-TG TAK 

25 MTO-WFI TAK 

26 Purified Water distribution system. Isometric view - 
Level 1.  

TAK 

27 Purified Water distribution system. Isometric view - 
Level 0.  

TAK 

28 Water for iniection - hot 
- distribution system. Isometric view - Level 1.  

TAK 

29 Water for iniection - hot 
- distribution system. Isometric view - Level 0.  

TAK 

30 
Water 
for iniection - cold - distribution system. Isometric view - 
Level 1.  

TAK 

31 
Water 
for iniection - cold - distribution system. Isometric view - 
Level 0.  

TAK 

32 Pure steam distribution system. Isometric view - Level 
1.  

TAK 

33 Pure steam distribution system. Isometric view - Level 
0.  

TAK 

34 Rzut - Piętro PW, WFI-H, WFI-C, PS distribution system. 
Layout - Level 1.  

TAK 

35 PW, WFI-H, WFI-C, PS distribution system. Layout - 
Level 0.  

TAK 

36 Softened water distribution system. Isometric view - 
Level 1.  

TAK 

37 Softened water distribution system. Isometric view - 
Level 0.  

TAK 

38 Softened water distribution system. Layout - Level 1.  TAK 

39 Softened water distribution system. Layout - Level 0.  TAK 

40 Compressed air distribution system. Isometric view - 
Level 1.  

TAK 

41 Compressed air distribution system. Isometric view - 
Level 0.  

TAK 

42 Nitrogen distribution system. Isometric view - Level 1.  TAK 

43 Nitrogen distribution system. Isometric view - Level 0.  TAK 

44 Oxygen distribution system. Isometric view - Level 1.  TAK 

45 Oxygen distribution system. Isometric view - Level 0.  TAK 

46 Gases distribution system - CA, N2, Ar2, O2. Layout - 
Level 1.  

TAK 

47 Gases distribution system - CA. N2, Ar2, O2. Layout - 
Level 0.  

TAK 
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ELECTRICAL & LOW CURRENTS 
1 Schemat zasilania elektrycznego. TAK 

2 Systemy elektryczne - opis ogólny TAK 

3 Bilans mocy TAK 

4 Lista WLZ TAK 

5 Obliczenia parametrów elektrycznych TAK 

6 Obliczenia oświetlenia TAK 

7 Karty katalogowe opraw oświetleniowych TAK 

8 
Karty katalogowe głównych urządzeń 
elektrycznych 

TAK 

9 
Karty katalogowe głównych urządzeń 
niskoprądowych  

TAK 

10 Schemat rozdzielnicy ŚN - główny, jednokreskowy TAK 

11 Schemat rozdzielnicy ŚN - obwody wtórne TAK 

12 
Schemat rozdzielnicy ŚN - widok i wytyczne 
montażowe 

TAK 

13 Rozdzielnica ŚN - specyfikacja TAK 

14 Schemat rozdzielnicy nn  - jednokreskowy TAK 

15 Schemat rozdzielnicy nn - obwody sterownicze TAK 

16 
Schemat rozdzielnicy nn - widok i wytyczne 
montażowe 

TAK 

17 Rozdzielnica nn - specyfikacja TAK 

18 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [R.xx] - 
jednokreskowy  [+obwody sterownicze] 

TAK 

19 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [MCC.xx] - 
jednokreskowy  [+obwody sterownicze] 

TAK 

20 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RK.xx] - 
jednokreskowy  [+obwody sterownicze] 

TAK 

21 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RO.xx] - 
jednokreskowy  [+obwody sterownicze] 

TAK 

22 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RG.xx] - 
jednokreskowy  [+obwody sterownicze] 

TAK 

23 Rozdzielnica dystrybucyjna nn [R.xx] - widok TAK 

24 Rozdzielnica dystrybucyjna nn [MCC.xx] - widok TAK 

25 Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RK.xx] - widok TAK 

26 Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RO.xx] - widok TAK 

27 Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RG.xx] - widok TAK 

28 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [R.xx] - karta 
zamówieniowa 

TAK 

29 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [MCC.xx] - karta 
zamówieniowa 

TAK 

30 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RK.xx] - karta 
zamówieniowa 

TAK 

31 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RO.xx] - karta 
zamówieniowa 

TAK 

32 
Rozdzielnica dystrybucyjna nn [RG.xx] - karta 
zamówieniowa 

TAK 

33 System centralnej baterii - schemat TAK 

34 System centralnej baterii - specyfikacja TAK 

35 System SSP - schemat TAK 

36 System SSP - schemat TAK 

37 System kontroli dostępu - schemat TAK 

38 System kontroli dostępu - schemat TAK 

39 System włamania i napadu - schemat TAK 

40 System włamania i napadu - schemat TAK 

41 System CCTV - schemat TAK 

42 System CCTV - schemat TAK 

43 System detekcji gazów - schemat TAK 

44 System detekcji gazów - schemat TAK 

45 System oddymiania - schemat TAK 

46 System oddymiania - schemat TAK 

47 
System okablowania strkturalnego - schemat 
[+aranżacja szaf IT] 

TAK 

48 
System okablowania strkturalnego - schemat 
[+aranżacja szaf IT] 

TAK 

49 Oświetlenie ogólne - rzuty [każdy poziom] TAK 

50 Oświetlenie ewakuacyjne - rzuty [każdy poziom] TAK 

51 Gniazda i instlacja siłowa - rzuty [każdy poziom] TAK 
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52 
Koryta kablowe - rzuty instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych [każdy poziom] 

TAK 

53 
Trasy linii WLZ i rozdzielnice elektryczne - rzuty 
[każdy poziom] 

TAK 

54 
System połączeń wyrównawczych -rzuty [każdy 
poziom] 

TAK 

55 Wytyczne budowlane - rzuty [każdy poziom] TAK 

56 System SSP - rzuty [każdy poziom] TAK 

57 System kontroli dostępu - rzuty [każdy poziom] TAK 

58 System włamania i napadu - rzuty [każdy poziom] TAK 

59 System CCTV - rzuty [każdy poziom] TAK 

60 System detekcji gazów - rzuty [każdy poziom] TAK 

61 System oddymiania - rzuty [każdy poziom] TAK 

62 
System okablowania strukturalnego - rzuty [każdy 
poziom] 

TAK 

63 

Model 3D: poziom detali LOD 300, model zawiera 
oświetlenie, gniazda, koryta, detektory SSP, 
rozdzielnice, kamery CCTV, urządzenia KD, 
urządzenia SSWiN, instalacja połączeń 
wyrównawczych (szyny), wytyczne budowlane 
(przebicia), urządzenia detekcji gazów, urządzenia 
oddymiania, gniazda i szafy IT 

TAK 
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AUTOMATION 
1 Table of automation points TAK 

2 Technical description (PL) TAK 

3 Leakage controller  TAK 

4 LDS components arrangement TAK 

5 Diagram of a LDS TAK 

6 Eight zone sensory cable TAK 

7 One zone sensory cable TAK 

8 One-zone sensory tape TAK 

9 Point sensor for leakage detection TAK 

10 Autocouplers TAK 

11 Multi-zone leakage control panel TAK 

12 Table of automation points TAK 

13  Controller of the gas TAK 

14 Technical description TAK 

15 Arrangement of elements   TAK 

16 Diagram Building  TAK 

17 Oldham MX43 controller TAK 

18 Oldham gas detector TAK 

19 Buffer power supply PSBS TAK 

20 Signal Tower Half Dome 9 TAK 

21 Automation Systems Airlocks (PL) TAK 

22 Airlock panel schematic  TAK 

23 IO island schedules TAK 

24 Tabela punktów automatyki TAK 

25 Opis systemu BAS  TAK 

26 Rozmieszczenie elementów BAS  TAK 

27 Monitoring automatyka  BAS  TAK 

28 Trasy automatyka BAS  TAK 

29 Szafa sterownicza BAS1 TAK 

30 ark 1_Zakres automatyzacji w systemie TAK 

31 Tytułowa Zakres automatyzacji w systemie TAK 

32 ark 1 Automation of comfort in office TAK 

33 ark 1 Monitoring i opomiarowanie TAK 

34 tytułowa Monitoring i opomiarowanie TAK 

35 Power supply and control box for fan coils TAK 

36 Schematy P&ID pomieszczeń lab i prod TAK 

37 Relay boxes for fan coil control TAK 

38 Szafa sterownicza BAS1_ TAK 

39 Power supply and control box for fan coils TAK 

40 Pomieszczeniowy regulator temperatury TAK 

41 Akcesoria montażowe do regulatora RDF302 TAK 

42 Zadajnik i sterownik pomieszczeniowy TAK 

43 Sterownik klimakonwektorów z komunikacja TAK 

44 Obudowa tablicy automatyki Mini Pragma TAK 

45 Obudowa hermetyczna puszki TAK 

46 Systemy automatyki HVAC TAK 

47 AHU -  points TAK 

48 MAHU-  points TAK 

49 Rozmieszczenie elementów HVAC  TAK 

50 HVAC- block diagram  of automation  ark 1 TAK 

51 Centrala wentylacyjna  TAK 

52 Schematy P&ID wentylacji pomieszczeń TAK 

53 Szafka -IC_HVAC1 TAK 

54 Centrala wentylacyjna  TAK 

55 Wyspowa szafka monitoringu EMS TAK 

56 EMS_Zestawienie panelowych komputerów TAK 

57 System monitorowania środowiska (EMS) TAK 

58 
Rozmieszczenie elementów systemu monitoringu 
EMS 

TAK 

59 Lokalizacja szafki TAK 

60 Szafka przetworników ciśnienia  TAK 

61 
System monitoringu EMS w budynkach zakładu 
ZFP 

TAK 

62 
Szafka z 9 calowym panelem operatorskim 
systemu EMS 

TAK 

63 Panel komputera przemysłowego systemu EMS TAK 
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64 
Sterowniki SIMATIC PCS7 CPU 410-5H 
(6ES74105HX080AB0). 

TAK 

65 
System rozproszonych I-O_SIMATIC ET 200SP. 
Broszura 

TAK 

66 
Moduł interfejsu systemu rozproszonych I-
O_SIMATIC 

TAK 

67 Moduł wejść analogowych SIMATIC ET200SP_AI_ TAK 

68 Moduł komunikacji szeregowej SIMATIC ET200SP TAK 

69 Przetwornik ciśnienia Seria DS1 TAK 

70 
Pomieszczeniowy czujnik temperatury i 
wilgotności QFA3171 

TAK 

71 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAC3171 TAK 

72 Farmaceutyczny czujnik temperatury serii TOPPS TAK 

73 Przetwornik temperatury i prędkości przepływu TAK 

74 Przetwornik punktu rosy FA510 TAK 

75 
Stacjonarny licznik cząstek stałych w powietrzu 
IsoAir310P 

TAK 

76 22” komputer przemysłowy SIMATIC ITC2200 TAK 

77 9” panel operatorski SIMATIC HMI KTP900 BASIC TAK 

78 Automation Systems Heating Station TAK 

79 xr heating station components arrangement TAK 

80 Automatyka węzła ciepła - +R-HWPS TAK 

81 Schemat P&ID węzła ciepła – I/O - HWPS TAK 

82 
Automatyka monitoringu systemu 
elektroenergetycznego 

TAK 

83 Tabela punktów automatyki TAK 

84 rozmieszczenie automatyki PMS  TAK 

85 ark 1 Trasy kablowe PMS TAK 

86 PMS- block diagram  of automation  TAK 

87 Automation Systems Cooling Station TAK 

88 Xr cooling station componentst TAK 

89 
Automatyka węzła chłodu (dystrybucja) - +R-
CWPS 

TAK 

90 
Schemat P&ID węzła dystrybucji chłodu - I/O-
CWPS 

TAK 

91 BMS.GMP_F I+II TAK 

92 BMS.nGMP_F I+II TAK 

93 SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM TAK 

94 Architektura systemu BMS. Schemat blokowy  TAK 
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PROCESS 
1 Room list TAK 

2 Process and Utillities Equipment List  TAK 

3 Lab Equipment List TAK 

4 Material Flow Lay-Out 1  ground floor TAK 

5 Material Flow Lay-Out 2  ground floor TAK 

6 
Material Flow Lay-Out 2 - controlled material - 
ground floor 

TAK 

7 Personnel flow Lay-Out  - ground floor TAK 

8 Personnel flow Lay-Out   - first floor TAK 

9 Personnel flow Lay-Out  - second floor TAK 

10 
User point Lay-Out (for each level and all services) 
-ground floor 

TAK 

11 
User point Lay-Out (for each level and all services) 
- first floor 

TAK 

12 Pure fluids PFDs and technical utilties PFDs TAK 

13 
Fluid Consumption List (summary and detailed 
user by user) with definition of assumptions  

TAK 

14 Fluid List  TAK 

15 
Process Equipment URS (new URS for  filling line 
for syringes, vials and cartrdges + 5 URS for 
microbiological lab) 

TAK 

16 HAZOP TAK 

17 ATEX TAK 

18 Schemat instalacji dystrybucji systemu CIP NIE 

19 Instalacja dystrybucji systemu CIP - isometric view NIE 

20 Schemat instalacji dystrybucji systemu SIP NIE 

21 Instalacja dystrybucji systemu SIP - isometric view NIE 
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Przegląd listy Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS) koniecznych do opracowania i 

zatwierdzenia w ramach projektu podstawowego 

1. Specyfikacja Wymagań Użytkownika - URS Główny  

 

Dokument zwierający zestaw wymagań dla budynku, wszystkich obszarów opracowywanych w ramach projektu podstawowego, 

krytycznych systemów pomocniczych (HVAC, LAF, woda PW, woda WFI, gazy techniczne tj. sprężone powietrzem azot), głównych 

systemów skomputeryzowanych opracowywanych w ramach projektu (tj. RMS,BMS,PMS) oraz głównych systemów skomputeryzowanych 

– korporacyjnych, których roll out będzie miał zastosowanie na kolejnych etapach projektu. 

 

2. Specyfikacje Wymagań Użytkownika (URSy) dotyczące urządzeń procesowych: 

▪ Komora do naważania / próbkowania 

▪ Instalacja do bezpiecznego transportu i naważania substancji (izolator), 

▪ System przygotowania roztworu, 

▪ Jednorazowe zbiorniki/zestawy/systemy do przygotowania roztworów (Nusinersen) 

▪ Autoklaw, 

▪ Prysznic dekontaminacyjny, 

▪ Linia rozlewu  

▪ Myjka automatyczna 

 

 

3. Specyfikacje Wymagań Użytkownika (URSy) dotyczące urządzeń laboratoryjnych: 

▪ Pięć Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URSów) dotyczących poszczególnych urządzeń zainstalowanych w obszarze laboratorium 

mikrobiologicznego (w tym izolator). 

 

 


