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Lublin, 02.03.2022 r.  
 
 
  

 
 
W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym 

realizacji zadania: budowy budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i 

Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które 

prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii 

wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau 

atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  

umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 

3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.   

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 Zwracam się z uprzejmą prośbą o modyfikację 
pkt.IV lit. e „Oświadczenia o zachowaniu 
poufności”. 
Pierwotny zapis:  
„e. nie może ujawniać Informacji Poufnych żadnej 
osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego 
zezwolenia BIOMED - LUBLIN, z zastrzeżeniem lit. 
c) powyżej oraz pkt. V ust. 1” 
 
Propozycja modyfikacji: ”  
e. nie może ujawniać Informacji Poufnych żadnej 
osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego 
zezwolenia BIOMED - LUBLIN, w wyłączeniem 
podmiotów o których mowa lit. c) powyżej oraz 
pkt. V ust. 1” 
 
Zaproponowany zapis, przyspieszy proces 
przygotowania oferty przez Wykonawcę, tym 
bardziej, że Wykonawca jest zobligowany do 
podpisania z podwykonawcami oświadczeń o 
przestrzeganiu zasad ochrony Informacji Poufnych. 
 

Treść punktu IV lit. e „Oświadczenia o 
poufności” już zawiera takie wyłączenie jak 
proponuje Oferent. Taki jest właśnie sens tego 
zapisu, tzn, że pracownicy i współpracownicy 
(w tym również spółki powiązane oraz 
podwykonawcy), którzy są zaangażowani przy 
uczestnictwie Oferenta w Przetargu muszą być 
przez niego zobowiązani do przestrzegania 
zasad ochrony Informacji Poufnych, ale w 
stosunku do tych podmiotów (pkt IV lit. c) nie 
jest potrzebne pisemne zezwolenie BIOMED-
LUBLIN na ujawnienie Informacji Poufnych. 



 

2 

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.   

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.  

 

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego  

 

 

 


