
Zalqcznik nr 1 do ogloszenia o dialogu techniczoym poprzedzajacym ogloszenie postQpowania przetargowego w

sprawie wyboru wykonawcy realizacji zam6wienia pn.:,,Dostawa endoprotez stau/u biodrowego i endoprotez

stawu kolanowego dla Zespolu opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiei".

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego
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1.. Niniejszy regulamin okre5la zasady prowadzenia dialogu technicznego w rozumieniu

art. 31a-c ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 roku prawo zam6wiefi publicznych

poprzedzajqcym ogloszenie postqpowania przetargowego w sprawie wyboru

wykonawcy realizacji zam6wienia pn.: ,,Dostawa endoprotez stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego dla Zespolu opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiej'i

2. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-3 j.c ustawy z dnia

29.01,.200 4r. Prawo zam6wieri publicznych.

3. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiqzuje Zespolu 0pieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej do przeprowadzenia postQpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego, w przedmiocie planowanego przedsiqwziqcia.

4. celem dialogu technicznego iest pozyskanie przez zesp6l informacji w zakresie

niezbgdnym do przygotowania opisu przedmiotu zam6wienia, specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia lub okreSlenia warunk6w umowy.
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Ilekroi w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego (zwanym dalej Regulaminem)

jest mowa o:

l. Ogloszeniu - nale2y rozumied przez to ogloszenie o dialogu technicznym

poprzedzaj4cym ogloszenie postQpowania przetargowego w sprawie wyboru
wykonawcy realizacji zam6wienia pn.: ,,Dostawa endoprotez stawu

biodrowego i endoprotez stawu kolanowego dla Zespolu opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiei".

2. Zespole - nale2y rozumie i przezto Zesp6l 0pieki Zdrowotnej w suchej Beskidzkiej.



3. Uczestniku - nale2y rozumie(. przez to podmioty dopuszczone do niniejszego dialogu

Technicznego.

4. Dialogu - nale2y rozumiei przez to dialog techniczny uregulowany przepisami art.

31a-c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych prowadzony

w zakresie przedmiotowego przedsiqwziqcia.

5. Komisji - naleiy rozumiei przez to zesp6l os6b powolany w ramach wewnqtrznych

uregulowah Zespolu, maj4cy na celu przeprowadzenie niniejszego dialogu

technicznego.
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l. Za przygotowanie i przeprowadzenie dialogu odpowiada Komisja.

2. Komisja powolywana jest zarz4dzeniem Dyrektora Zespolu.

3. Komisja moie dziala(. przy wsparciu bieglych i doradc6w.

ss
1. Dialog bqdzie prowadzony w spos6b zapewniaj4cy zachowanie zasady uczciwej

konkurencji oraz zachowanie r6wnego traktowania podmiot6w uczestniczqcych

w dialogu.

2. Czynno6ci zwi4zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem dialogu wykonujq

osoby zapewniajEce bezstronnoSC i obiektywizm.
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l. Zesp6l zamie6ci informacjq o dialogu na stronie www.zozsuchabeskidzka.pl.

2. Informacja, o kt6rej mowa w ust. 1 powy2ej bqdzie zawierala co najmniej:

a. Informacjq o terminie i zasadach zgloszefi do udzialu w Dialogu,

b. Informacjq o terminie rozpoczqcia Dialogu,
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1. Uczestnictwo w Dialogu jest calkowicie dobrowolne, podmioty w nim uczestnicz4ce

mog4 z niego zrezygnowai na ka2dym etapie.

2. Uczestnictwo w Dialogu jest calkowicie bezplatne. JednoczeSnie Zesp6l nie pokrywa

2adnych koszt6w poniesionych przez uczestnik6w zwiEzanych z udzialem w Dialogu.



c. Informacje na temat przedmiotu Dialogu,

d. Wz6r wniosku zgloszeniowego do udzialu w Dialogu,

e. Informacjq o miejscu przeprowadzenia Dialogu,

f. Inne informacje, kt6re Komisja powolana przez Zesp6l uzna za niezbqdne do

przeprowadzenia Dialogu.
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1. Komisja przeprowadza weryfikacjq pod wzglqdem formalnym zlo2onych wniosk6w

o dopuszczenie do dialogu.

2. Komisja zaprasza do dialogu jedynie te podmioty, kt6re w terminie zlo2yly
wymagane w ogloszeniu dokumenty.

3, W przypadku niekompletnych wniosk6w Komisja wzywa d,o ich uzupelnienia.

Wnioski nieuzupelnione w terminie nie kwalifikujE do udzialu w Dialogu.

4. Dialog prowadzony bqdzie w siedzibie Zespolu i bqdzie obejmowal spotkania

indywidualne z poszczeg6lnymi uczestnikami dialogu.

5' Zesp6l zaprosi uczestnik6w Dialogu na spotkania indywidualne. zaproszenia zostanE

wyslane pocztE elektronicznE na adres wskazany we wniosku na co najmniej 3-dni

przed terminem spotkania. Na wniosek uczestnika Dialogu, Zesp6l mo2e zmienid

termin spotkania.

6. zesp6l dopuszcza mo2liwoSi dodatkowych konsultacji telefonicznych lub mailowych

z uczestnikiem Dialogu po spotkaniu indywidualnym, w celu doprecyzowania

omawianego rozwi4zania. Czlonek Komisji ka2dorazowo sporzEdzi notatkq z

przebiegu konsultacji telefonicznej.
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L. Dialog prowadzony jest odrqbnie z poszczeg6lnymi podmiotami.

2. z prowadzonego dialogu technicznego Komisja sporz4dza ka2dorazowo protok6l,

kt6ry przedstawia podmiotowi uczestniczEcemu w dialogu do podpisu.

3. Komisja zastrzega sobie prawo przedlo2enia protokolu, o kt6rym mowa w ust Z do

podpisu bezpoSrednio na spotkaniu, na kt6rym prowadzony jest dialog Iub

przeslania go w terminie nie dlu2szym ni2 2 dni robocze od dnia prowadzenia

dialogu na wskazany ptzez uczestnika Dialogu adres.



se
1. Dialog bqdzie prowadzony do dnia, w kt6rym Zesp6l uzna,2e w wyniku por6wnania

rozwi4zai proponowanych przez uczestnik6w dialogu zdobyi wystarczajQce

informacje, jednak nie dlu2ej ni2 do dnia 15.06.2018r.

2. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zakofczenia dialogu na ka2dym jego etapie bez

podania przyczyn.
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1. 0 zakoriczeniu dialogu Komisja poinformuje wszystkie podmioty uczestniczace w
dialogu drog4 elektronicznq i pocztow4.

2. 0d ustalef Zespolu w toku dialogu, nie przysluguj4 uczestnikom dialogu 2adne

Srodki odwolawcze.


