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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
wybór wykonawcy wykonania badań kosmetyków z pałki wodnej (rogoży) oraz badania mąki
z jej kłączy – powtórka ogłoszonego w dniu 30.03.2020r.
W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły
następujące wnioski
o wyjaśnienie treści Zaproszenia:
1. Nie jesteśmy w stanie na tym etapie podpisać z Państwem Umowy o poufności - Załącznik nr
5 oraz Umowy - Załącznik nr 6 . Wydaje nam się, że te formalności powinny został
wypełnione i podpisane po wybraniu przez Państwa oferty zwycięskiej. Paragraf 4 jest na ten
moment niemożliwy do uzupełnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje na etapie składania ofert podpisania Porozumienia o zachowaniu

poufności (załącznik nr 5) czy Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 6). Są to
dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Wykonawca biorący
udział w postępowaniu powinien posiadać wszelkie niezbędne informacje składające się na
całość zamówienia. Zamawiający po terminie składania ofert nie może wprowadzić nowych
wymagań i dokumentów. Przedmiotowe dokumenty zostaną podpisane z Wykonawcą
wybranym do realizacji zamówienia na warunkach .
Niestety poza powyższym, nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich wskazanych przez
Państwa badań w terminie 30 dni. Czy są Państwo skłonni zmienić termin realizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zmówienia na 60 dni od dnia podpisania
umowy.
Proszę również o informację czego dokładnie dotyczy zapis w Umowie z Załącznika 6, art. 3
punkt 3 oraz jakie uwagi i sugestie mają Państwo na myśli w art. 5 punkt 7.
Odpowiedź:
§3 pkt.3 brzmi:
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzór opracowania według którego mają zostać sporządzone
rekomendacje dla każdego start-up.
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu szeregu badań.
Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu,
oczekuje współpracy i opracowań wynikających z przebiegu badań.
§5 pkt.7 brzmi:

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszystkich uwag i sugestii Zamawiającego lub Startupu związanych z przeznaczeniem przygotowywanych dokumentów.
Zamawiający oczekuje współpracy z Wykonawcą realizującym zamówienie na każdym etapie
świadczenia usługi.
2. W imieniu firmy (….) zwracam się z prośbą o zmianę zapisu dot. terminu realizacji usługi
z 30 na co najmniej 60 dni. Nie jest możliwe wykonanie wszystkich badań w terminie 30 dni,
ponieważ np. test konserwacji trwa 6 tygodni. Nie mamy również pewności dot. długości
opóźnień dla badań dermatologicznych - standardowy czas to 4 tygodnie, jednak ze względu
na obecną sytuację termin będzie zapewne wydłużony ze względu na pomniejszoną grupę
probantów. Ponadto, w zaproszeniu do złożenia oferty widnieje zapis: V. Termin wykonania
zamówienia : 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zmówienia na 60 dni od dnia podpisania
umowy.
Proszę również o zmianę punktu 26 dla mąki z kłączy:
Badanie alergenów (26) wg IFRA (P) - takie badanie wykonuje się dla produktów lub
surowców kosmetycznych, a nie żywności.
Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli badania alergenów i w kosmetyku i w żywności. W przypadku
żywności można badanie zastąpić panelem 26 alergenów typowych dla mąki/żywności.
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