
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225709406

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.polkowska@pib-nio.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fce47efe-543b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408764/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-10-25 12:56

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

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

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: WR-268/22/EP

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego;

3.10.) Główny kod CPV: 79980000-7 - Usługi prenumeraty
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3.10.) Główny kod CPV: 79980000-7 - Usługi prenumeraty

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne: art. 214 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
– jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem
celowego zawężenia parametrów zamówienia.
2) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Elsevier B.V.

5.1.2.) Ulica: Radarweg 29

5.1.3.) Miejscowość: Amsterdam, Holandia

5.1.4.) Kod pocztowy: 1043 NX

5.1.6.) Kraj: Niderlandy

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie faktyczne:
Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandia, Elsevier B.V. jest jedynym uprawionym podmiotem do
sprzedaży produktu Elsevier's ClinicalKey w Polsce, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Podjęcie decyzji o
zamówieniu jest celowe, ponieważ poprzez dostęp do bazy Elsevier, tj.: do ponad 1100 tytułów podręczników w formie
ebooków, ponad 650 tytułów czasopism zagranicznych, baz danych leków opartych na Gold Standard, wytycznych dla
lekarzy, ponad 50000 filmów pokazujących procedury medyczne, ww. baza jest jednym z podstawowych i niezbędnych
źródeł wiedzy, pozwalające zaspokoić potrzeby edukacyjne i badawcze pracowników medycznych NIO-PIB.
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