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INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIATOGU TECHNICZNEGO

poprzedzajEcego ogloszenie postQpowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy

realizacji zam6wienia pn.:

,,Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego dla

Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei'i



r. NAZWA I ADRES PODMIOTU, PROWADZACEGO DIALOG.
Zesp6l Opieki Zdrowotne.j
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO
Przedmiotem jest przeprowadzenie dialogu technicznego poprzedzaj4cego ogloszenie

postqpowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy realizacji zam6wienia pn.:

,,Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego dla Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiei'i

Zamawiaj4cy w toku dialogu zamierza pozyska6 wiedzq w zakresie:
1-. TreSci zagadnienia:
celem dialogu technicznego, prowadzonego z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, .jest
pozyskanie przez zamawiajqcego, ze strony potencjalnych wykonawc6w zainteresowanych
udzialem, informacji o charakterze prakrycznego doradztwa w zakresie niezbqdnym do
optymalnego sformulowania:

- opisu przedmiotu zam6wienia,
- specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
- warunk6w umowy z wykonawcq,
- wartoSci szacunkowej zam6wienia

w spos6b i4cz4cy realia ekonomiczne oraz jak najwyLsze standardy u2ytkowe.
zamawiaiqcy oczekuje, 2e uczestnik dialogu przedstawi powy2sze informacje wykorzystuj4c
swol4 wiedzq, standardy oraz najlepsze praktyki.
2. 0pisu przedmiotu dialogu technicznego:
Specyfikacja przedmiotu dialogu technicznego w zakresie dostawy:

1-. Endoprotez stawu biodrowego ( cementowych, bezcementowychJ
2. Endoprotez hypoalergicznych stawu biodrowego I cementowych, bezcementowych)
3. Endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego
4. Endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego
5. Endoprotez hypoalergicznych stawu kolanowego ( cementowych, bezcementowych]
6. Endoprotez stawu kolanowego ( cementowych, bezcementowych)

Zakres przedmiotu dialogu technicznego obejmuje r6wnieZ:
Dostawq wszystkich implant6w w formie komisu;
Dostarczenie nieodplatnego instrumentarium na czas trwania umowy;
Dostarczenie nieodplatnego oprogramowania do planowania przedoperacyinego na
czas trwania umowy;
Dostarczenie nieodplatnego napgdu elektrycznego na czas trwania umowy;
Szkolenie personelu lekarskiego i pielqgniarskiego w zakresie technik
obietych zam6wieniem;
Uzupelnianie magazynu implant6w w ci qgu 24 godzin od zgloszenia zuLycia;
w przypadku gdy instrumentarium bqdzie dostarczane na konkretny zabiegprzezwykonawcq
- czas dostarczenia w/w - 24 godziny od, chwili zgloszenia;
Dostarczenia nieodptatnego instrumentarium przystosowanego do mini-inwazyjnej techniki
operacyjnej z dostepu przedniego, miqdzymiqSniowego.



3.Termin realizacji zam6wienia - 24 miesiqce

III, DIATOG TECHNICZNY
III.1, Podstawa prawna dialogu
Art. 31a-c ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wief publicznych.

III.2. Zasady prowadzenia dialogu
Zasady okreila regulamin dialogu technicznego - stanowiEcy zalEcznik nr 1 do niniejszego
ogloszenia.

IIL3. Warunki udzialu w dialogu technicznym:
Warunkiem dopuszczenia do dialogu jest zloZenie wniosku wg wzoru okre6lonego
w zalEczniku nr 2, kt6ry winien zostai sporzqdzony w jqzyku polskim oraz zawierai
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

III.4. Wskazanie mieisca i terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do dialogu
technicznego:
a) w formie pisemnei na adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
Ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Sekretariat, Blok C, I piqtro

b) lub emailem na adres ( przeslanie wniosku musi zostad potwierdzone przez
Zamawiaiqcego):
zozsuchabeskidzka@wp.pl

III.5 Termin skladania wniosk6w
1. Termin zloLenia wniosk6w 24,05.2018r, do godziny 10.00
a) W przypadku skladania wniosk6w drog4 pocztowq lub przesylkq kurierskq za termin
jego zlo2enia przyjety bgdzie dzieri otrzymania wniosku przez Sekretariat. Wnioski
sp62nione nie bqdq rozpatrywane.

Koperta winna by6 zaadresowana i opisana wg poni2szego wzoru:
Zesp6l 0pieki Zdrowotne.j
Ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Sekretariat, Blok C, I piqtro

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzajqcego ogloszenie
postqpowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy realizacji zam6wienia pn.:
,,Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego dla
Zespolu opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej".

b) Wnioski skladane emailem nale2y przeslai jako zeskanowany zal1cznik.
Zesp6l nie ponosi odpowiedzialno6ci za przypadkowe uiawnienie tre5ci zlo2onych
material6w, co mo2e byd szczeg6lnie istotne w przypadku zastrzeirenia tajemnicy
przedsiqbiorstwa.

2. Wnioski niekompletne mogq byd uzupelnione na wezwanie Zespolu 0pieki Zdrowotnej,
w terminie wskazanym przez Zesp6l Opieki Zdrowotnej.



III.6 Osoby do kontakt6w:
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska tel: +48 33 872 33 23 lub e-mail:
zozsuchabeskidzka@wp.pl
IV. UWAGI KONCOWE
Niniejsze ogloszenie nie stanowi zaproszenia do zlo2enia oferty w rozumieniu art.66.
Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogioszeniem o zam6wienia w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych.
Udziai w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania siq w przyszlo6ci o
jakiekolwiek zam6wienie publiczne, do ogloszenia kt6rego moge zostai wykorzystane
informacje pozyskane w niniejszym postqpowaniu. udzial w dialogu technicznym nie
ogranicza uczestnikowi prawa do udzialu w p62niejszym postepowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego.
Przystqpienie uczestnika do dialogu technicznego jest r6wnoznaczne z udzieleniem
bezwarunkowej i nieodplatnej zgody na wykorzystanie ptzez zapraszaj4cego
przekazanych informacji, stanowiqcych przedmiot praw autorskich, praw wlasnosci
przemyslowej Iub know-how w treSci przyszlych specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia i innych dokument6w wynikaj4cych z procedur udzielania zam6wieri
publicznych w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia postQpowania.

Zal4czniki
1. RegulaminProwadzeniaDialoguTechnicznego.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziatu w Dialogu Technicznym.
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