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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228128-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
2019/S 094-228128

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Dział Zakupów Projektowych, pok. 207
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Olbrycht
Tel.:  +48 225720313
E-mail: azp@wum.edu.pl 
Faks:  +48 225720722
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia
Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego ...
Numer referencyjny: AZP/Z-019/2019

II.1.2) Główny kod CPV
73100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dotyczącą
nadzoru nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia
Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z
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materiału ludzkiego” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
„Strategmed””.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 036 178.86 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
Etap I przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i włączeniem laboratoriów
badawczych członków konsorcjum BIOOPA, uczestniczących w procesie wytworzenia produktu leczniczego
ATMP,
1) opracowanie niezbędnej dokumentacji poszczególnych Badań klinicznych, obejmującej w szczególności
opracowanie kryterium włączenia i wyłączenia dla jednostki chorobowej Epidermolysis bullosa, oparzeń i
owrzodzeń, indywidualnego protokołu badania CRF dla poszczególnych jednostek chorobowych, instrukcji
dotyczących prowadzenia Badania klinicznych w Ośrodkach badawczych, warunków przechowywania i
transportu produktu leczniczego, wzoru formularzy informacji i świadomej zgody dla uczestników badań, karty
obserwacji klinicznej, karty identyfikacyjnej dla uczestników badań, dzienniczków uczestników badań, a także
aktualizowanie tych dokumentów, o ile okaże się to konieczne;
2) opracowanie wzorów umów na przeprowadzenie Badań klinicznych z Ośrodkami badawczymi oraz
Badaczami, zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.5.2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki
Klinicznej (Dz.U.2012, poz. 489);
3) opracowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania pozytywnych opinii właściwych komisji bioetycznych,
a w przypadku prowadzenia badań klinicznych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozytywnych
opinii innych podmiotów, jeżeli będzie tego wymagało prawo, a także ich aktualizacja w przypadku zmian
wprowadzonych do dokumentacji badań;
4) opracowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie badań klinicznych, a także
aktualizacja tej dokumentacji w przypadku wprowadzenia zmian;
Etap II
5) wskazanie Ośrodków badawczych właściwych dla przeprowadzenia 100 Badań klinicznych:
W grupie 30 chorych na Epidermolysis bullosa, 10 chorych z owrzodzeniami podudzi, 30 chorych z
oparzeniami, za których wykonanie odpowiada i finansuje WUM oraz 30 chorych z owrzodzeniami podudzi, za
których wykonanie odpowiada i finansuje ŁUM
6) monitorowanie wieloośrodkowych, randomizowanych Badań klinicznych oceniające bezpieczeństwo i
skuteczność, wytworzonego opatrunku biologicznego, w grupie 100 chorych, o których mowa w pkt 6), a także
w trakcie i po zakończeniu każdego z badań weryfikacja, czy:
a) chronione są prawa i dobro uczestników badań,
b) zbierane dane są dokładne, kompletne i możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów źródłowych,
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c) dokumentowanie, raportowanie i analizowanie danych odbywa się lub odbywało zgodnie z protokołami
badań,
d) Badania kliniczne są lub były prowadzone zgodnie z protokołami i zaakceptowanymi zmianami protokołów;
Etap III
7) opracowanie wyników badań klinicznych;
8) przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z zamknięciem Badań klinicznych przez Ośrodki
badawcze oraz Badaczy prowadzących te badania;
9) prowadzenie pełnej dokumentacji badań i przekazanie jej Zamawiającemu po ich zakończeniu;
10) przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i przekazanie dla poszczególnych modułów i przekazanie
Kierownikowi Projektu zgodnie z wytycznymi rejestracyjnymi dla produktów leczniczych ATMP HE.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia
Epidermolysis bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z
materiału ludzkiego” na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o numerze STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Art. 32 ust. 2 lit. a) Dyrektywy 2014/24/UE (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w
odpowiedzi na procedurę otwartą przetarg nieograniczony nie złożono żadnej oferty. Pierwotne warunki
zamówienia określone w zaproszeniu skierowanym do Wykonawcy nie uległy zasadniczym zmianom.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Bioscience S.A.
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ul. Kraszewskiego 1
Bydgoszcz
85-240
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 036 178.86 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2019
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