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INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU

TECHNICZNEGO

pn.: ,,Zakup stolu operacyjnego do zabieg6w ortopedycznych".



I. NAZWA I ADRES PODMIOTU, PROWADZ,{CEGO DTALOG.
Zesp6i Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

Osoba wlrznaczona do kontaktu:
Sabina Steczek tel: +48 33 872 31, 11e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Uwaga: Wszelkq korespondencjq kierowan4 do Zamawiajqcego nale2y opatrzy6
dopiskiem: ,,Dialog techniczny poprzedzajqcy ogloszenie postqpowania przetargowego
na zakup stolu operacyjnego do zabieg6w ortopedycznych "

II. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony.iest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwieh publicznych oraz zgodnie z,,Regulaminem przeprowadzania
dialogu technicznego'; opublikowanym na stronie internetowej Zamawiajqcego,

III. PRZEDMIOT DIATOGU TECHNICZNEGO
Przedmiotem planowanego przedsiqwziqcia jest zakup stolu operacyjnego do zabie96w
ortopedycznych
Zamawiai4cy w toku dialogu zamierza pozyskad wiedzQ w zakresie:

1. Tre5d zagadnienia :

Zakup (leasing, dzier2awa) stolu operacyjnego do zbieg6w ortopedycznych.
2. Parametry techniczne stolu:

przezierny blat na calej dlugoici
mo2liwoSi przesuwania blatu
przystawki ortopedyczne:
moZliwo66 wykonywania operacii barku
mo2liwo66 wykonywania dojScia przedniego ( DAA J do stawu biodrowego
mo2liwoSi wyciqgu ko6czyny dolnej
przystawki do wykonywania artroskopii stawu kolanowego
przystawki do wykonywania artroskopii stawu biodrowego
przystawki do wykonywania artroskopii stawu barkowego
przystawki do wykonywania artroskopii stawu skokowego
przystawka do zastosowania wyci4gu w chirurgii rgki
mo2liwo56 wykonywania operacji w obrgbie krqgoslupa
mo2liwoSi wykonywania operac.ji miednicy.

3. Warunki serwisu i gwarancii.
Dodatkowo przedmiotem dialogu bqd4 warunki gwaranc.ji i serwisu:
Koszty serwisu - ilo56 przeglqd6w bezplatnych, koszt przeglqdu
pogwarancyjnego, czas reakcji serwisu, dostqpno6i serwisanta, siedziba serwisu.

4. Testowanie modelu spelniai4cego wymagania Zamawiajqcego.
5. W toku dialogu Zamawia.iEcy jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia

zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnie6, o ile w iego
ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego
postqpowania o udzielenie zam6wienia.

IV. DIALOG TECHNICZNY
1. Podstawa prawna dialogu
Art. 31a-d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych



V. ZGI,OSZENIE DO UDZIALU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udzialem w dialogu technicznym, spelniajqce wymagania

okre3lone w niniejszym Ogloszeniu" skladajq zgloszenia do udzialu w dialogu
technicznym (Zal4cznik nr t) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym
0gloszeniu.

2. Zgloszenia mo2na sklada6:
aJ osobiScie w siedzibie Zamawiaj4cego;
b) za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres : zozsuchabeskidzka@wp,pl
c) przesylkq kurierska lub pocztowq na adres:

Zesp61 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Sekretariat, Blok C, I piqtro

3. Termin skladania zgloszefi: 08.07.2019r. Decyduje data wplywu zgloszenia do
Zamawiaj4cego.

4. Zamawial4cy nie jest zobowiEzany do zaproszenia do udzialu w dialogu
technicznym podmiot6w, kt6re zloLq zgloszenie do udzialu w dialogu po
wyznaczonym terminie.

VI. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony bgdzie zgodnie z przepisami ustavvy Prawo

zam6wieri publicznych oraz postanowieniami,,Regulaminu przeprowadzania
dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiaj4cego.

2. Warunkiem udzialu w dialogu technicznym jest zloLenie zgloszenia, stanowi4cego
Zal4cznik nr L do niniejszego Ogloszenla wraz z dokumentem po6wiad czajEcym
nale2yte umocowanie do reprezentacji z$aszaj4cego, w terminie okre6lonym w
niniej szym Ogloszeniu.

3. Zamawiaj4cy zaprosi do udzialu w dialogu technicznym podmioty, kt6re zloLyly
wniosek - zgtoszenie do udzialu w Dialogu Technicznym, w terminie okre6lonym w
rozdzialeY. Pkt.3. Zaproszenie zostanie przestane na adres e-mail wskazany w
zgloszeniu do udzialu w dialogu technicznym.

4. Dialog techniczny prowadzony bqdzie w jqzyku polskim. Do dokument6w
sporz4dzonych w )qzykach innych ni2 polski nale2y dol4czy( tlumaczenia na jqzyk
polski.

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrze|eniem $ 3 ust. 7 ,,Regulaminu przeprowadzania
dialogu technicznego".

6. Dialog techniczny prowadzony bqdzie w formie indywidualnych spotkari
z Wykonawcami. Wykonawca zobowi4zany jest przygotowa6 na spotkanie
prezentacjq oferowanego rozwi4zania (oferta wstqpna w wersji papierowej,
prezentacia multimedialna, katalogi, foldery itp.J

7. Termin zakoriczenia dialogu technicznego przewidywany iest na 30.09.2019r.
8. Zesp6t nie ponosi odpowiedzialnoSci za przypadkowe ujawnienie tre6ci zlo2onych

material6w, co moZe byd szcze96lnie istotne w przypadku zastrze2enia taiemnicy
przedsiqbiorstwa,
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Zal4czniki

1. RegulaminProwadzeniaDialogul'echnicznego.

2. Wniosek - zgloszenie do udzialu w Dialogu Technicznym.


