
Zielonka, 12-04-2017

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

na świadczenie usług konsultacji jednostki naukowej 
nr ZO/4/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
MARCEL S.A.
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11
05-220 Zielonka
22-490-95-30
22-771-01-91 (fax)
biuro@marcel.pl
REGON: 011570536
NIP: 1130010546 
KRS: 0000589107

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane:
1. Na stronie internetowej Zamawiającego www.marcel.pl    
2. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2. Rodzaj zamówienia

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na dostawę usług.
2. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000,00 zł netto. 
3. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w

zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020  oraz  Wytycznych  programowych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  objętych
dofinansowaniem  w  ramach  regionalnego  programu  operacyjnego  województwa
mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  w stosunku  do  których  nie  stosuje  się  ustawy prawo
zamówień publicznych.

4. Niniejsze  zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  pt.  „Prototyp  Inteligentnego
Systemu  Wspomagającego  Diagnostykę  Patomorfologiczną”,  realizowanego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020
(RPO WM 2014-2020),

3. Nazwa zamówienia

Usługa konsultacji naukowych z zakresu patomorfologii. 
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4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 
KOD 73000000-2, Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

Zamawiający zleca, a Oferent przyjmuje do wykonania usługi konsultacji, obejmujące: 

1. określenie wymagań, w tym formalnych, potrzeb i organizacji pracy, stanowiska dla badań
śródoperacyjnych,

2. opracowanie  i  standaryzacja  terminologii  wyrażającej  wynik  badania  patomorfologicznego
oraz reguł dotyczących jego powstawania, dla wybranych typów nowotworów,

3. opracowanie  standardów  protokołów  patomorfologicznych  z  badań  śródoperacyjnych  i
rutynowych dla wybranych typów nowotworów

4. konsultacje w zakresie zastosowanych w projekcie rozwiązań i wydanie opinii na ich temat

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla Oferenta:

1. Usługi  stanowiące  przedmiot  niniejszego  zamówienia,  Oferent  zrealizuje  z  udziałem
ekspertów w dziedzinie patomorfologii.

2. W ramach usług konsultacji naukowych, Oferent zobowiązany jest do:
◦ opracowania  wymagań  formalnych  i  prawnych,  obligatoryjnych  i  pożądanych,  jak  i

opcjonalnych, dotyczących potrzeb i organizacji pracy, wymagań urządzeń medycznych i
bezpieczeństwa  pracy  na  stanowisku  badań  śródoperacyjnych,  stanowiących  dla
Zamawiającego podstawę do budowy mobilnej stacji do badań śródoperacyjnych,

◦ sformułowania  zasad  i  standardów  cyfrowej  rejestracji  i  archiwizacji  badania
makroskopowego.

3. W ramach świadczenia usług konsultacji naukowych Oferent zobowiązany jest do wykonania:
a) zunifikowanych i zweryfikowanych  standardów protokołów badań patomorfologicznych

dla badań śródoperacyjnych i  rutynowych,  w zakresie wybranych przypadków tj.  guza
piersi  wraz  z  węzłami  chłonnymi  i  guza  jajnika,  na  każdym  etapie  badania
patomorfologicznego,  w  tym  opisu  makroskopowego  i  obrazów  mikroskopowych,  w
odniesieniu do wszystkich rodzajów materiałów i preparatów pochodzących z materiałów
tkankowych  i  płynnych  powyższych  narządów;  standard  musi  być  zgodny  m.in.  z
wytycznymi opublikowanymi przez Polskie Towarzystwo Patologów, a także wzorcami
rekomendowanymi  przez  Kolegium  CAP,  oraz  wykorzystywać  ujednolicone  kody
SNOMED  oraz  klasyfikację  guzów  wg  WHO  i  inne  standardy  obowiązujące  w
patomorfologii;

b) opracowania  wzorców  raportów  patomorfologicznych  z  badań  śródoperacyjnych  i
rutynowych, sformalizowanych w każdej ich części, tj.:
▪ danych osobowych i klinicznych pacjenta,
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▪ historii medycznej pacjenta,
▪ wymaganych  lub  zalecanych  wyników  badań  dodatkowych  związanych  z  danym

typem nowotworu,
▪ historii patomorfologicznej pacjenta,
▪ opisów makroskopowych cech preparatu takich jak: rodzaj materiału, czas pobrania,

typ procedury chirurgicznej oraz miejsce pobrania, sposoby i czas utrwalania,
▪ opisu parametrów fizycznych materiału, makroskopowej charakterystyki materiału i

zmian  na  nim  stwierdzonych,  oznaczeń  marginesów,  lokalizacji  i  charakterystyki
pobrania wycinków do badania, sugerowanej i rzeczywistej ilość pobrań do badania
patomorfologicznego,

▪ zasad  dotyczących  cyfrowej  rejestracji  procesu  makroskopowego  (rozdzielczość,
warunki rejestracji, oświetlenie, pomiary, tło),

▪ terminologii  dotyczącej  typu  histologicznego  danego  typu  raka  wg  aktualnej
klasyfikacji WHO,

▪ stopnia dojrzałości i zróżnicowania histologicznego dla danego raka wg skali,
▪ stopnia  zaawansowania  klinicznego,  oceny  zasięgu  guza  pierwotnego  i  zajęcia

węzłów chłonnych (klasyfikacja pTNM), 
▪ oceny marginesów zmiany,
▪ sugerowanych  i/lub  koniecznych  badań  dodatkowych/odczynów

immunohistochemicznych i badań molekularnych, cytogenetycznych, hormonalnych,
markerów czynników predykcyjnych i prognostycznych i inne,

▪ stopnia  pewności  oceny  lekarza  oraz  istotne  w  jego  opinii  cechy  zmiany
nieuwzględnione w formacie wytycznych i standardów.

c) Uwzględnienia  w  opisach,  w  ramach  poszczególnych  typów  histologicznych
nowotworów, w szczególności:

 warunków,  jakie  spełniać  muszą  opisy  poszczególnych  rodzajów  materiałów,
pobranych za pomocą stosowanych procedur chirurgicznych,

 określonych relacji podobieństwa i makroskopowych cech charakterystycznych, jakie
występują w danej grupie pobranych tkanek oraz płynów, 

 określonych warunków, które gwarantują kompletność opisów,

 wszystkich obowiązkowych elementów i danych protokołu oraz elementów mogących
poprawić jego jakość lub mogących współwystępować w protokole,

 parametrów ocenianych wg typów histologicznych nowotworów,

 warunków, parametrów i zakresu danych, które walidują kompletność, poprawność i
niesprzeczność opisów,

 warunków  opisów/parametrów,  które  bezwzględnie  eliminują  lub  ograniczają
występowanie innych zakresów danych, 

 słowników synonimów, które mogą być zastosowane na różnych poziomach opisu,

 określenia cech danych mogących wspierać decyzje wyboru dalszej interpretacji,

 definiowania standardu każdego opisywanego parametru,
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 wyróżniania cech wspólnych danego typu histologicznego, mogących wyeliminować
pozostałe typy histologiczne,

 wyselekcjonowania  najbardziej  prawdopodobnych wartości  domyślnych wyniku po
sklasyfikowaniu danych, które obligatoryjnie mogą wygenerować domyślny wynik, 

 wzorców opisów relewantnych dla danego przypadku typu histologicznego,

 swoistych  narządowych  cech  mikroskopowych  istotnych  dla  oceny  pTNM  oraz
innych swoistych cech ocenianych warunkowo lub dodatkowo,

 określenia kryteriów wyników z dodatkowych badań diagnostycznych pozwalających
dokonać diagnostyki różnicowej i określić podtypu biologiczne.

4. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia walidacji akceptacyjnej zrealizowanych przez
Zamawiającego rozwiązań, zakończonej pisemną opinią oceny, w zakresie:
a) rozwiązań  funkcjonalnych  (i  spełnienia  wymagań)  mobilnej  stacji  do  badań

śródoperacyjnych,
b) rozwiązań  funkcjonalnych  oprogramowania  wspomagającego  pracę  patomorfologa,  w

szczególności  poprawności  i  zgodności  ze  standardami  użytej  terminologii  i
zastosowanych reguł tworzenia protokołów, raportów i opisów patomorfologicznych, jak
też  kompletności  i  poprawności  tworzonej  dokumentacji  oraz  jej  zgodności  z
wymaganiami prawa i dobrą praktyką patomorfologiczną,

c) poprawności i ergonomii przyjętych rozwiązań organizacyjnych dotyczących użytkowania
stacji do badań śródoperacyjnych i oprogramowania wspomagającego,

d) oceny  stopnia  przydatności  opracowanych  przez  Zamawiającego  rozwiązań  w  pracy
patomorfologa, w szczególności do poprawy jakości informacji, wspomagania diagnozy i
tworzenia dokumentacji.

5. Konsultacje jednostki naukowej będą udzielane etapami, według poniższego harmonogramu:
a) Etap 1: obejmujący zadania określone w pkt.  2,  z terminem zakończenia do 26 maja

2017r.,
b) Etap 2: obejmujący zadania określone w pkt. 3, z terminem zakończenia do 31 grudnia

2017r.,
c) Etap 3: obejmujący zadania  określone w pkt.  4  z  terminem zakończenia  do 31 lipca

2018r.

6. Konsultacje  będą  realizowane  w  formie  pisemnych  opracowań  Oferenta,  konsultacji
korespondencyjnych za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych, a także spotkań
osobistych członków zespołu projektowego Zamawiającego z zespołem ekspertów Oferenta w
siedzibie Oferenta. Spotkania będą się odbywały nie częściej niż 2 razy w miesiącu, łącznie
nie  więcej  niż  10  spotkań.  Konsultacje  telefoniczne  nie  przekroczą  łącznie  5  godzin  w
miesiącu.

7. Zamawiający określa czas na opracowanie danego zagadnienia na minimum 14, a maksimum
30  dni,  w  terminach  uzgadnianych  przez  strony,  z  zastrzeżeniem zgodności  z  terminami
realizacji, określonymi w harmonogramie, wskazanym w pkt 5. 
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5. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania ich oceny

Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 

1) Jednostka naukowa posiada licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów.
2) Jednostka naukowa jest jednostką opiniotwórczą w zakresie patomorfologii nowotworów.
3) Placówka posiada status jednostki naukowej kategorii A.
4) Placówka jest jednostką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Oferent przedstawi następujące dokumenty:
Dla pkt. 1. - Oświadczenie potwierdzające uzyskaną Licencję.
Dla pkt. 2. - Oświadczenie o wydaniu minimum 3 opinii w zakresie patomorfologii nowotworów
w ciągu ostatnich 3 lat. 
Dla pkt. 3. - Oświadczenie potwierdzające posiadaną kategorię jednostki naukowej. 
Dla pkt. 4. - Dokument potwierdzający wpis do KRS.  

Zdolności technicznej lub zawodowej oraz doświadczenia Oferenta:

1) Jednostka naukowa, w okresie ostatnich 3 lat, posiada doświadczenie we współpracy z innymi
placówkami  w  zakresie  realizacji  unijnych  projektów  badawczo-naukowych  z  zakresu
patomorfologii.

2) Jednostka  naukowa  jest  pełnoprofilowym  zakładem  patomorfologii  wykonującym,  minimum
badania  histopatologiczne,  cytologiczne,  śródoperacyjne  i  immunohistochemiczne  z  zakresu
guzów jajnika i guzów piersi.

3) Pracownicy  naukowi  jednostki  posiadają  doświadczenie  w  pracach  badawczo-naukowych
związanych z diagnostyką patomorfologiczną guzów jajnika lub guzów piersi. 
 
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Oferent przedstawi następujące dokumenty:
Dla pkt.  1.  -  Oświadczenie  o minimum 2 realizowanych,  w ciągu ostatnich 3 lat,  projektach
badawczo-naukowych z zakresu patomorfologii, współfinansowanych z funduszy unijnych. 
Dla pkt. 2. - Oświadczenie o zakresie wykonywanych badań w zakładzie patomorfologii.
Dla pkt. 3 – Oświadczenie, iż pracownicy naukowi jednostki mają doświadczenie w prowadzeniu
prac  naukowo-badawczych  związanych  z  diagnostyką  patomorfologiczną  guzów  jajnika  lub
piersi.  

   

Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający  nie  określa  wymogów  minimalnych  w  tym  zakresie.  Zamawiający  dokona  oceny
spełniania  powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia  o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.

Nie  dołączenie  wymaganych  dokumentów  lub  dołączenie  dokumentów  niepotwierdzających
spełnienia ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień  dotyczących treści  złożonych  przez  nich  ofert.  Nie  złożenie  wyjaśnień  w nakreślonym
przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.
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Z  przedstawionych  dokumentów  musi  wynikać  w  sposób  jednoznaczny  i  nie  budzący  żadnych
wątpliwości spełnienie warunku udziału w postępowaniu, którego dany dokument dotyczy. 

UWAGA
Oferent  składając  ofertę  w  ramach  niniejszego  postępowania  akceptuje  wszystkie  zapisy
niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu i dołączonych do niego załączników, w tym w szczególności
zapisy wynikające ze wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
Zamawiający  dopuszcza  możliwości  negocjowania  warunków  umownych  na  etapie  jej
podpisania. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji

Zamówienie nie jest podzielone na części i Oferent może złożyć tylko 1 ofertę dla całego zamówienia.
Ustala się następujące kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji. 

KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.  Maksymalną ilość punktów otrzyma
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
 

C =  (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający dokona wszystkich obliczeń z dokładnością
do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Zamawiający  wybierze  ofertę,  która  otrzyma  największą  liczbę
punktów. 

7. Miejsce, termin i forma składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy  złożyć  do  dnia  24.04.2017 do  godz.  12:00 w  siedzibie  Zamawiającego  w
Zielonce, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka. 

2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 
adres Oferenta, adres Zamawiającego oraz dopisek:
„Oferta na świadczenie usług konsultacji naukowych z zakresu patomorfologii.” 

3. Należy dołączyć dopisek: „ Nie otwierać do dnia 24.04.2017 do godz. 12:00.”
4. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. 
5. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które

spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. 
6. Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub
oferty  częściowej  i/lub  oferty  wariantowej  spowoduje  odrzucenie  przez  Zamawiającego
wszystkich złożonych ofert. 

7. Oferty zaleca się sporządzić na załączonym formularzu Oferty. 
8. Oferty należy sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym. 
9. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunków

opisanych w pkt. 5 niniejszego zapytania. 
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10. Oferent powinien złożyć ofertę z ceną wyrażoną w Polskich Złotych (PLN). W przypadku,
gdy Oferent złoży ofertę z ceną wyrażoną w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona
przeliczenia ceny na PLN z wykorzystaniem kursu średniego NBP z dnia składania ofert. 

11. Otwarcie  ofert  nastąpi w  dniu  24.04.2017 o  godz.  12:30 w  siedzibie  Zamawiającego  w
Zielonce, ul. Wyszyńskiego 11. 

12. Okres  związania  z  ofertą  powinien  wynosi  30  dni  licząc  od  dnia  wyznaczonego  przez
Zamawiającego jako termin złożenia oferty.

8. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

9. Informacja o zakresie wykluczenia 

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na  potwierdzenie  braku opisanego  powiązania  Oferent  zobowiązany jest  do  załączenia  do  oferty
podpisanego, stosownego oświadczenia. 

10. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z Oferentami oraz o osobach 
uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami

1. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  udzielania  odpowiedzi  w  ramach
niniejszego zapytania są:

a. Paweł Marczykowski
b. Daria Trućko-Stochmal

2. Zapytania  w  sprawie  niniejszego  zapytania  można  składać  wyłącznie  pisemnie  lub  za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.trucko@marcel.pl 

3. Pytania zadane w inny sposób pozostaną bez odpowiedzi ze strony Zamawiającego 
4. Pytania do  treści zapytania:

a) Oferenci  mogą  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  zapytania.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na pytania, które spłyną do niego do 19.04.
2017r. W  przypadku  pytań  otrzymanych  przez  Zamawiającego  po  tym  terminie
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi.

b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Oferentom, którym przekazał
niniejsze zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści odpowiedzi na stronie
internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane
mu w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności Zamawiający nie odpowiada na
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pytania za pośrednictwem telefonu.  
5. Zmiany w treści zapytania:

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  niniejszego  zapytania.
Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający opublikuje niezwłocznie na stronie
internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

b) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
c) Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu

niezbędnego  do  wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści
niniejszego zapytania. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
informuje  Oferentów  poprzez  zamieszczenie  odpowiedniej  informacji  na  stronie
internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie.

6. Zamawiający nie  będzie  odpowiedzialny i  nie  poniesie  żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami  lub  stratami  poniesionymi  przez  Oferenta  w  związku  z  żadnymi  aspektami
związanymi z przygotowaniem oferty.

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

Warunki  zmiany  umowy,  o  ile  zostały  przewidziane,  zostały  uwzględnione  w  treści  umowy
stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

12. Klauzule dotyczące możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  postępowania  w  każdym  czasie  bez  podania
przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.

13. Inne istotne informacje

Wadium

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

14. Załączniki

1) Formularz oferty
2) Oświadczenia Oferenta
3) Wzór umowy
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