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Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wszyscy Wykonawcy
Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk. pl dnia 18.04.2019 roku.
Zdjęto dnia………………..
1. Zamawiający:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266
REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-295,
(0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-752.
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.umk.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych

1.

Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych
CPV 79100000-5, 79111000-5
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej do spraw badań klinicznych.
Zakres zamówienia obejmuje min:
1) koordynacja działań związanych z zawarciem umów na badania kliniczne, w tym przede wszystkim.:
a) opiniowanie umów oraz negocjowanie ich warunków,
b) ustalanie kosztów przeprowadzania danego badania klinicznego na podstawie danych
zawartych w przygotowanych przez komórki organizacyjne Zamawiającego Cennikach
na usługi komercyjne, a następnie analiza opłacalności realizacji badania dla
Zleceniodawcy biorąc pod uwagę stawki ustalone w umowie,
c) przedkładanie wynegocjowanej i zaopiniowanej umowy wraz z analizą finansową
Dyrektorowi Zamawiającego,
d) przekazywanie podpisanych umów do Sponsora lub/ CRO
2) sporządzanie i przekazywanie do wskazanych komórek organizacyjnych Zamawiającego harmonogramów
płatności wraz z zakresem usług dla danego badania klinicznego,
3) bieżące prowadzenie rejestru badań klinicznych we wskazanej przez Zamawiającego formie oraz miejscu,
4) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji danego badania klinicznego zgodnie z procedurą badań
klinicznych określoną w Zarządzeniu Dyrektora Zamawiającego oraz archiwizacja zakończonych badań
zgodnie z procedurą obowiązującą u Zamawiającego,
5) przygotowanie wniosków o wystawienie faktur z tytułu należnych Zamawiającemu płatności zgodnych z
warunkami zawartych umów na badania kliniczne,
6) sporządzanie co kwartał kalendarzowy sprawozdań z badań klinicznych zgodnie z obowiązującą u
Zamawiającego procedurą badań klinicznych określoną w Zarządzeniu Dyrektora Zamawiającego,
7) przygotowywania dokumentacji dotyczącej badań klinicznych na żądanie podmiotów kontrolujących,
8) doradztwo prawne w zakresie związanym z badaniami klinicznymi,
9) informacja i aktualizacja katalogu aktów prawnych dotyczących badań klinicznych raz na sześć miesięcy
obowiązywania umowy,
10) okresowe uzgadnianie stanu rozliczeń oraz egzekucja wszelkich należności Zamawiającego związanych z
realizacją badań klinicznych,
11) reprezentacja Zamawiającego przed sądami lub innymi organami i podmiotami w sprawach dotyczących
prowadzonych badań klinicznych.
3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta nr 1: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Pesta ul. Szczytna 1/9, 87-100 Toruń
Faktyczne:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ.
Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust.. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
4.Cena wybranej oferty
185 976,00 złotych brutto
5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy

Oferta nr 1: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Pesta
ul. Szczytna 1/9, 87-100 Toruń
6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Liczba pkt./% wg
kryterium ceny

Liczba pkt./% wg kryterium
Doświadczenie

Razem
pkt./%

50,00

50,00

100,00

Nie odrzucono ofert.
7. Wykonawcy wykluczeni
Nie wykluczono Wykonawców
8.Unieważnienie postępowania
Nie unieważniono postępowania
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w
dniu 19.04.2019 roku W przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz.
10:00 -14:00 celem podpisania stosownej umowy.
Zamawiający

