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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 
 

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki  
z dnia 18 maja 2018r., znak sprawy RCZ_1.2/10/2018/WR 

 
W zakresie doradztwa i równorzędnych usług w zakresie wdrożenia biorównoważnych metod badania uwalniania w oparciu o 
dostarczony innowacyjny dynamiczny kontroler do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych, także w ocenie 
właściwości biofarmaceutycznych doustnych postaci leku w ramach realizowanego Projektu: „Budowa i wyposażenie 
infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny 
właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 
1. Zamawiający:   

REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3. 
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241 

 
2. Podmiot, któremu zamawiający zamierza udzielić Zamówienia (Wykonawca) 
 

Physiolution GmbH, z siedzibą w Walther-Rathenau-Strasse 49 a, 174 Greiswald, NIEMCY. Wpisaną do Rejestru 
Handlowego (Commercial Register: Amtsgericht Stralsund) pod numerem HRB 7826, VAT Nr.: DE268231456 

 
3. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 

1) Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanego dalej jako: 
Zaproszenie) dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie infrastruktury do 
opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości 
biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, (zwanego dalej jako: Projekt).  

2) Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 

3) Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki i uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia 
udzielane w ramach projektów, ust. 8 lit. b) Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. dostawy i usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 
przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. 

4) Przy wyborze trybu uwzględniono także zapisy zawarte w ,,Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego1” biorąc pod uwagę wykładnię przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 
29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).  

5) Niniejsze Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, na jego stronie internetowej pod adresem: 
www.rcz-zbaszyn.pl oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   

 
4. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem negocjacji jest:  
a. świadczenie usługi polegającej na doradztwie i równorzędnych usługach w zakresie wdrożenia 

biorównoważnych metod badania uwalniania w oparciu dynamiczny kontroler do monitorowania i zmiany 
pH buforów wodorowęglanowych, także w ocenie właściwości biofarmaceutycznych doustnych postaci 
leku (dalej jako: Usługa).  

b. dostawa i montaż (dalej jako: Dostawa) innowacyjnego dynamicznego kontrolera do monitorowania i 
zmiany pH buforów wodorowęglanowych (dalej jako: Urządzenie). 

2) Negocjacje będą prowadzone e-mailowo oraz telefonicznie i trwać będą od chwili przesłania niniejszego 
Zaproszenia do udziału w negocjacjach do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00.  

3) Adresatami usług będą wskazani przez Zamawiającego członkowie zespołu badawczego. Celem Usługi jest 
dostarczenie badaczom wiedzy i informacji dotyczących obsługi dynamicznego kontrolera do monitorowania i zmiany 

                                                             
1 Załącznik do Uchwały Nr 4645 / 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. 
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pH buforów wodorowęglanowych oraz wsparcie w ocenie właściwości biofarmaceutycznych doustnych postaci z 
jego wykorzystaniem. 

4) Dostawa polega na dostarczeniu i montażu innowacyjnego dynamicznego kontrolera do monitorowania i zmiany pH 
buforów wodorowęglanowych wraz z dostosowaniem go do urządzeń badawczych Zamawiającego.  

 
5. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Termin dostawy i montażu urządzenia wyznacza się do dnia 30.06.2018r. 
2. Termin wykonania usługi do dnia 28.02.2019r. 
3. Usługa i dostawa będzie realizowana w budynku laboratorium badawczo-rozwojowego Regionalnego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3.  
 
6. Kod CPV dla zamówienia  
 

73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którzy:  

a. nie podlegają wykluczeniu,  
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych (wiedza i doświadczenie),  
c. zostały wskazane w zaproszeniu do negocjacji.  

2. Wykonawca wskaże cechy potwierdzające fakt, że dostawa innowacyjnego dynamicznego kontrolera do 
monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych oraz związane z nim usługi doradcze mogą być 
świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z 
odrębnych przepisów. 

3. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie usług, która 
posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
wykonała co najmniej trzy usługi polegające na doradztwie o charakterze komercyjnym zgodnym z przedmiotem 
niniejszego zaproszenia.  

4. W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach oraz 
wypełnić Oświadczenie Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4  

5. Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający może zweryfikować spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 i 
podanych przez Wykonawcę informacji.  

 
8. Wykluczenie z udziału w postępowaniu 

1. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku 
pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

2. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca, którzy nie wykaże wymaganej wiedzy i doświadczenia 
wskazanego w Rozdziale 7 niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach. Ocena spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, 
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 
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3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 
9. Wymagania dotyczące przygotowania oferty 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 7 niniejszego 
Zaproszenia do udziału w negocjacjach oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, a także ubiegania się o 
udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć: Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach, z wypełnionymi Załącznikami do Formularza Ofertowego 
oraz oświadczeniem zgodnie z postanowieniami Rozdziału 7 niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach.  

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zaproszenia do udziału w negocjacjach powinny 

zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w Zaproszenia do udziału w 
negocjacjach.  

 
10. Termin związania ofertą  

Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu złożenia Oferty.  

 
11. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2018 r., do godz. 12.00 
Rozpatrywana będzie oferta przysłana pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl  w tym przypadku, w 
temacie korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_1.2/10/2018/WR 
Rozpatrywana będzie wyłącznie oferta doręczona zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania 
ofert, niezależnie od daty jej nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.05.2018r. o godz. 16:00 w siedzibie 
Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie oferty jest jawne dla wykonawcy 
ubiegającego się o zamówienie. 

 
12. Istotne warunki umowy z wykonawcą 
 

Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach.  
 
13. Warunki zmiany umowy z Wykonawcą i Zaproszenia do udziału w negocjacjach  

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
postanowień zawartych w niniejszym Zaproszeniu do udziału w negocjacjach.  

 
14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów  
1. Do kontaktowania się z Wykonawcą upoważnieni są:  

a. Zdzisław Podrez, e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl  
b. Bartłomiej Milanowski, e-mail: b.milanowski@rcz-zbaszyn.pl  

2. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane 
Wykonawcy w formie wiadomości e-mail.  

 
15. Informacje dodatkowe  
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1. Wykonawca cenę za realizację przedmiotu zamówienia może wyrazić w każdej walucie mieszczącej się w tabeli 
NBP, w tym również w złotówkach. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, cena oferty będzie przeliczana 
według kursu średniego opublikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego termin składania ofert. Jeżeli w dniu 
poprzedzającym termin składania ofert NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana 
odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane 
informacje. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
16. Postanowienia końcowe  

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
17. Załączniki do Zaproszenia udziału w postępowaniu 
 

1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 

2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., stanowiące 
załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

3. Oświadczenie wykonawcy - Warunki udziału w postępowaniu (przesłanki dla wyboru trybu postępowania), 
stanowiące załącznik nr 3 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki. 

4. Oświadczenie wykonawcy - Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie), stanowiące załącznik nr 4 
do Zaproszenia do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

5. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 5 do Zaproszenia 
do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

6. Wzór umowy – stanowiący załącznik nr 6 
 
 
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego 
podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia 
(zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez 
podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania.  
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
zapytaniu ofertowym. 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl. Pytania proszę 
kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 
 
Z poważaniem 
 
Zdzisław Podrez 
Prokurent Samoistny, RCZ Sp. z o.o. 
 


