
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji on-line

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382836515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji on-line

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b7eddb1-3da9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00257852/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-04 21:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011462/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowa organizacja i obsługa logistyczna spotkań konferencyjnych, warsztatowych
polegająca na świadczeniu usług: gastronomicznych, hotelarskich, konferencyjnych
(postępowanie w częściach)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach
leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.abm.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem /AgencjaBadMed/SkrytkaESP oraz poczty
elektronicznej na adres e-mail zamowienia.publiczne@abm.gov.pl na zasadach opisanych w SWZ.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na ePUAP. Za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
lub datę wpłynięcia dokumentów na skrzynkę Zamawiającego zamówienia.publiczne@abm.gov.pl.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
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6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
zamowienia.publiczne@abm.gov.pl wynosi 15 MB. Jeden dokument powinien stanowić jeden plik. W
tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie numeru sprawy lub przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna na temat uprawnień wynikających z
rozporządzenia RODO została zawarta w pkt 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna na temat uprawnień wynikających z
rozporządzenia RODO została zawarta w pkt 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ABM-ZP-10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 525850 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 98880,41
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz obsługa techniczna i merytoryczna
konferencji online (tj. zdalnie) dla prawników realizowanej w ramach projektu „Akademia Badań
Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych
świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś
Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
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trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64224000-2 - Usługi telekonferencyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w pkt 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prelegent/Prelegenci zaproponowani do poprowadzenia tematów
określonych w pkt. 10.4.4.1. lit. c), d), e) SWZ stale współpracują lub współpracowali z kancelarią
rekomendowaną w Rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w
kategorii „Prawo farmaceutyczne i medyczne”

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust.
1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Z)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
10.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, określone
poniżej przez Zamawiającego, a dotyczące:
10.4.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
10.4.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
10.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
10.4.4 zdolności technicznej lub zawodowej
10.4.4.1 w odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji
zamówienia, tj. przeprowadzenia konferencji, osoby spełniające następujące warunki:
a) Prelegent pierwszy wskazany do realizacji zagadnienia Badania kliniczne produktów
leczniczych – co się zmieni po rozpoczęciu stosowania CTR?:
Kwalifikacje zawodowe: 
 wykształcenie wyższe,
 tytuł naukowy doktora w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk ścisłych i
przyrodniczych (dyscyplina nauki biologiczne),
Doświadczenie zawodowe:
 doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe (min. 30h dydaktycznych i/lub szkoleniowych w
obszarze badań klinicznych oraz regulacji prawnych z obszaru badań klinicznych w ostatnich 5
latach),
 minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze badań
klinicznych oraz regulacji prawnych z obszaru badań klinicznych, 
 doświadczenie w weryfikacji pakietów submisyjnych po stronie organu regulatorowego,
przedkładanych do organów regulacyjnych w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badania klinicznego,
 znajomość dobrowolnej procedury wspólnej oceny dokumentacji badań klinicznych produktów
leczniczych - Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) w badaniach klinicznych.
b) Prelegent drugi wskazany do realizacji zagadnienia Ustawa o badaniach klinicznych
produktów leczniczych – omówienie najistotniejszych projektowanych koncepcji (system oceny
etycznej, system gwarancyjny): 
Kwalifikacje zawodowe: 
 wykształcenie wyższe medyczne,
Doświadczenie zawodowe:
− co najmniej pięcioletnie doświadczenie w obszarze badań klinicznych,
− co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze działalności edukacyjno–dydaktycznej lub
przeprowadzenie 3 szkoleń,
− uczestniczenie w pracach zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o badaniach
klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
c) Prelegent trzeci wskazany do realizacji zagadnienia Umowa na badanie kliniczne. Tworzenie
umowy trójstronnej i negocjacja treści:
Kwalifikacje zawodowe:
− wykształcenie wyższe prawnicze, uprawnienia zawodowe: adwokat/radca prawny;
Doświadczenie zawodowe:
− co najmniej pięcioletnie doświadczenie w obszarze tworzenia umów w badaniach klinicznych;
− co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze działalności edukacyjno–dydaktycznej lub
przeprowadzenie 3 szkoleń.

d) Prelegent czwarty wskazany do realizacji zagadnienia Wpływ ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o
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zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2020 r. poz. 1291) na prowadzenie badań klinicznych w Polsce:
Kwalifikacje zawodowe:
− wykształcenie wyższe prawnicze uprawnienia zawodowe: adwokat/radca prawny;
Doświadczenie zawodowe:
− co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z kwestiami prawnymi w obszarze badań
klinicznych;
− co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze działalności edukacyjno–dydaktycznej lub
przeprowadzenie 3 szkoleń.
e) Prelegent piąty wskazany do realizacji zagadnienia Wynagrodzenie oraz rekompensata
poniesionych kosztów dla uczestników badania klinicznego w praktyce:
Kwalifikacje zawodowe:
− wykształcenie wyższe prawnicze uprawnienia zawodowe: adwokat/radca prawny;
Doświadczenie zawodowe:
− co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z kwestiami prawnymi w obszarze badań
klinicznych;
− co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze działalności edukacyjno–dydaktycznej lub
przeprowadzenie 3 szkoleń.
Dopuszcza się, aby jeden prelegent poprowadził więcej niż jeden panel tematyczny.
f) Osoba/osoby pełniące role tłumacza. 
Kwalifikacje zawodowe:
Tłumacz musi posiadać biegłą znajomość polskiego języka migowego (PJM) posiadającego
certyfikat T2 Polskiego Związku Głuchych lub równoważny oraz posiadający doświadczenie
(min. roczne) w zakresie tłumaczenia na PJM.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 11.2.1 Wykaz osób będących prelegentami, skierowanych do realizacji
zamówienia, tj. przeprowadzenia konferencji, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt. 12 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowe opisane w
Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal pod
adresem /AgencjaBadMed/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-10
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