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poprzedzaiqcego ogloszenie postQpowania przetargowego na zakup oraz
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I. NAZWA I ADRES PODMIOTU, PROWADZACEGO DIALOG.

Zesp6i 0pieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

NIP: 552-12-7 4-352

Tel.33872323

0soba wyznaczona do kontaktu:

Sabina Steczektel: +48 33 8723L17 e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl

Uwaga: Wszelkq korespondencjq kierowanq do Zamawiajqcego nale|y opatrzyi
dopiskiem: ,,Dialog techniczny poprzedzajqcy ogloszenie postepowania przetargowego

na zakup oraz modernizacjq i rozbudowq posiadanego laparoskopu i histeroskopu,,

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 3]-c ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zam6wiefi publicznych oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzania

dialogu technicznego", opttblikowanym na stronie internetowej Zamawiajecego.

II, PRZEDMIOT ZAM6WIENIA ORAZ CEt PROWADZENIA DIALOGU

zamawiajqcy oglasza dialog techniczny zwi4zany z postQpowaniem o udzielenie

zam6wienia publicznego, kt6rego przedmiotem jest uzyskanie wiedzy na temat

mo2liwo5ci zakupu oraz modernizacji i rozbudowy posiadanego laparoskopu

ihisteroskopu.

1. Celem dialogu technicznego .jest doradzBvo/uzyskanie informacji w zakresie:

a) rozbudowy i modernizacji posiadanego sprzqtu laparoskopowego

b) rozbudowy i modernizacji posiadanego sprzqtu histeroskopowego

c) Warunk6w gwarancji i serwisu

[szczeg6]y okreSla za]4cznik nr 2 do niniejszego ogloszenia).

2. W toku dialogu Zamawiaj4cy jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia

zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnief, o ile w jego

ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego

postepowania o udzielenie zam6wienia.
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III, ZGT,OSZENIE DO UDZIAT,U W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udzialem w dialogu technicznym, spelniajEce

wymagania okreSlone w niniejszym Ogloszeniu" skladajq zgtoszenia do udzialu

w dialogu technicznym (Zal4cznik nr l) wraz z innymi dokumentami wskazanymi

w niniejszym 0gloszen iu.

2. Zgloszenia mo2na skladai:

IV, ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny prowadzony bqdzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zam6wief publicznych oraz postanowieniami,,Regulaminu przeprowadzania

dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiaj4cego.

2. Warunkiem udzialu w dialogu technicznym jest zlo|enie zgloszenia,

stanowiEcego Zal4cznlk nr 1 do niniejszego Ogioszenia wraz z dokumentem

poSwiadczaj4cym nale2yte umocowanie do reprezentacii zg+aszaj4cego,

w terminie okreSlonym w niniejszym 0gloszeniu.

3. Zamawiaj4cy zaprosi do udzialu w dialogu technicznym podmioty, kt6re: zioiyly

wniosek-zgloszenie do udzialu w Dialogu Technicznym w terminie okreSlonym

w rozdziale II. Pkt.3. Zaproszenie zostanie przeslane na adres e-mail wskazany

w zgloszeniu do udzialu w dialogu technicznym.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

tel.33 872 31 00
lax 33 872 31 01

sekretariat@zozsuchabekidzka pl

www.zozsuchabeskidzka. pl

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

aJ osobiScie w siedzibie Zamawiaj4cego;

b) za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres : zozsuchabeskidzka@wp.pl

c) przesylka kurierska lub pocztow4 na adres:

Zesp6I Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

Sekretariat, Blok C, I piqtro

3. Termin skladania zg)oszef: 05.04.20L9r. Decyduje data wplywu zgtoszenia do

Zamawiaj4cego.

4. Zamawiaj4cy nie jest zobowiqzany do zaproszenia do udzialu w dialogu

technicznym podmiot6w kt6re zloL4 zgloszenie do udzialu w dialogu po

Wznaczonym terminie.



4. Dialog techniczny prowadzony bqdzie w jqzyku polskim. Do dokument6w

sporz4dzonych w jqzykach innych ni2 polski nale2y dol4czyt. tlumaczenia na

jqzyk polski.

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzezeniem S 3 ust. 7 ,,Regulaminu

przeprowadzania dialogu technicznego".

5. Dialog techniczny prowadzony bqdzie w formie indywidualnych spotkafl z

Wykonawcami. Wykonawca zobowi4zany jest przygotowa6 na spotkanie

prezentacjq oferowanego rozwi4zania (oferta wstqpna w wersji papierowej,

prezentacia multimedialna, katalogi, foldery itp.J

7. Termin zakoitczenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.05.2019r.

B. Zesp6I nie ponosi odpowiedzialnoSci za przypadkowe ujawnienie treSci

zlo2onych material6w, co mo2e byt szczeg6lnie istotne w przypadku zastrze2enia

taiemnicy przedsiqbiorstwa.

Za14czniki

1. Regulamin Prowadzenia DialoguTechnicznego.

2. Opis przedmiotu dialogu.

3. Wniosek -zgloszenie do udzialu w Dialogu Technicznym.
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