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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Dla: Usługi badawczej obejmującej usługę przeprowadzenia i nadzoru Badania Klinicznego 

 

1. Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza obejmującą usługę przeprowadzenia i nadzór Badania Klinicznego 

wyrobu medycznego w postaci kwasu hialuronowego z wartością dodaną u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową 

stawu kolanowego. 

 

Usługa obejmuje następujące czynności: 

a) udostępnienie Ośrodka i odpowiednich zasobów do prowadzenia badania klinicznego, stworzenie zespołu 

badawczego; 

b) aktywną rekrutację Uczestników; 

c) opiekę nad uczestnikami badania klinicznego w trakcie trwania badania klinicznego 

d) przeprowadzenie 5 wizyt (wizyta kwalifikacyjna, 3 wizyty zakończone iniekcją badanego wyrobu medycznego, 1 

wizyta kontrolna) i łącznie sześciu, w tym 2 telefonicznych ankiet w trakcie udziału 1 pacjenta w badaniu. Czas udziału 

1 pacjenta w badaniu nie powinien przekroczyć 250 dni; 

e) prowadzenie Badania klinicznego zgodnie z Protokołem badania klinicznego; 

f) stałą współpracę z przedstawicielami CRO oraz Sponsorem lub jego przedstawicielem w czasie trwania Badania 

klinicznego. 

 

Podmiot leczniczy (dalej: Ośrodek, Oferent, Wykonawca) powinien spełniać wymienione niżej warunki udziału w 

postępowaniu w dniu złożenia oferty, a następnie przez cały okres trwania umowy. Jeżeli w dniu składania Oferty 

podmiot nie będzie spełniał któregoś z poniższych wymogów musi zadeklarować jego spełnienie do dnia 

rozpoczęcia współpracy, tj. do dnia podpisania Umowy. 

 

2. Warunkiem udziału Oferenta w postępowaniu jest: 

a) prowadzenie działalności leczniczej udzielającej świadczeń zdrowotnych; 

b) przyjmowanie pacjentów, z chorobą zwyrodnieniową stawów, którzy mogliby zostać włączeni jako uczestnicy 

planowanego Badania Klinicznego; 

c) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

d) posiadanie zaplecza technicznego niezbędnego do czynności związanych z iniekcją dostawową oraz wykonaniem 

zaplanowanych badań podczas wizyt; 

e) dysponowanie sprzętem laboratoryjnym i technicznym (lodówka) oraz kompletem aparatury badawczej, z 

ważnymi paszportami technicznymi, niezbędnym do realizacji usługi badawczej (w tym aparat RTG); 

f) posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych umożliwiających poprawną i terminową realizację przedmiotu 

zamówienia – minimum 3 lekarzy ortopedów; 

g) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty znajdujące się w stanie likwidacji i w stanie 

upadłości. 

 

3. Warunek dysponowania sprzętem laboratoryjnym i technicznym oraz kompletem aparatury badawczej, z 

ważnymi paszportami technicznymi, niezbędnym do realizacji usługi badawczej, o którym mowa w pkt 2. e) powyżej 

uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował na dzień podpisania 

Umowy oraz podczas całego badania klinicznego, co najmniej: 

a) Ośrodkiem, który umożliwi przeprowadzenie badania klinicznego, do którego włączonych zostanie co najmniej 

50 pacjentów; 

b) Ośrodkiem, który umożliwi przeprowadzenie badania klinicznego w ciągu 2 lat; 

c) gabinetem zabiegowym z wyspecjalizowanym sprzętem diagnostycznym znajdującym się na terenie Ośrodka 

(aparat RTG); 
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d) Ośrodkiem, który umożliwi archiwizowanie dokumentacji badania przez okres 25 lat po jego ukończeniu lub przez 

okres uzgodniony ze Sponsorem;  

e) zapleczem teleinformatycznym (komputerem; stałym dostępem do Internetu i linii telefonicznej). 

 

4. Warunek posiadania odpowiednich zasobów kadrowych, o którym mowa w pkt 2. f) powyżej uznaje się za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje również osobą o odpowiednich kwalifikacjach, która będzie 

pełniła rolę głównego badacza i która spełnia następujące warunki: 

a) posiada tytuł zawodowy lekarz medycyny; 

b) posiada tytuł naukowy dr n. med. lub wyższy; 

c) posiada specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu bądź jest w trakcie odbywania ww. 

specjalizacji; 

d) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań fizykalnych pozwalających ocenić stan pacjenta z chorobą 

zwyrodnieniową stawów; 

e) posiada doświadczenie w prowadzeniu badań, w których wykorzystywano skalę VAS, kwestionariusz WOMAC;  

f) posiada  doświadczenie w bezpośrednim prowadzeniu pacjentów z chorobą stawów (> 4 pacjentów/rok) – należy 

przedstawić informację o ilości przyjętych pacjentów w danym miesiącu w okresie ostatnich 12 miesięcy; 

g) posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie naukowe w zakresie ortopedii, udokumentowaną publikacjami 

naukowymi. 

 


