
 

                                                                               

 

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego 

Nr 21/2021 – ARG: 

„Profesjonalne usługi doradcze związane z przygotowaniem specyfikacji zanieczyszczenia oraz 

przeprowadzenie analizy luk dla pakietu danych CMC w programie badawczym OATD-02”, 

umieszczamy odpowiedź na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie 
zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 08.04.2021 r. do godz. 13:00: 

 

1. Czy Zamawiający może wskazać termin wykonania prac?  

 

Odpowiedź: Analiza luk dla pakietu danych CMC w programie badawczym OATD-02 powinna być 

przygotowana w 2 częściach podzielonych w czasie: osobno dla DS i DP. Wynika to z faktu, że w tej chwili 
Zamawiający posiada jedynie dokumentację z produkcji DS (a analizę luk z tej części będzie można 
przygotować od razu po podpisaniu umowy i przedłożeniu dokumentacji przez zespół Zamawiającego). 

Dokumentacja z produkcji DP nie jest ona jeszcze dostępna, ponieważ w kwietniu Zamawiający podpisze 

umowę z producentem DP. Zamawiający przewiduje, że dokumentacja dotycząca produkcji DP powinna 
być dostępna na przełomie I / II kwartału 2022 r. Ponadto termin realizacji zamówienia został określony 
w Zaproszeniu do składania ofert do 30/09/2022. 

2. Czy Zamawiający może wyjaśnić, co oznacza klauzula: „ Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji 
poufnych w rozumieniu przeciwdziałania czynom nieuczciwej konkurencji  ” i jakich informacji poufnych 

nie należy podawać w celu przestrzegania tych przepisów?  

 

Odpowiedź: Stwierdzenie, że oferta zawiera lub nie zawiera informacji stanowiących informację poufną 
(tajemnicę handlową) w rozumieniu przeciwdziałania czynom nieuczciwej konkurencji jest 
standardowym zapisem każdego zapytania ofertowego. Wynika to z przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

Zgodnie z ustawą przez informacje poufne rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, które w całości lub w 
określonej kombinacji i zestawie jej elementów nie są powszechnie znane osobom, które zwykle mają z 
tym do czynienia lub nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile osoba upoważniona do wykorzystywania 
informacji lub rozporządzania nimi dołożyła wszelkich starań, aby zachować ich poufność. 

Wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 21/2021-ARG  zostaną umieszczona na stronie 

https://oncoarendi.com/pl/ oraz w Bazie Konkurencyjności.  

 

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 21/2021 - ARG   pozostaje bez zmian tj. do 

12.04.2021 

https://oncoarendi.com/pl/

