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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających ogłoszenie postępowania przetar-
gowego pn: „Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego przyłóżkowego z napędem akumulatoro-
wym na potrzeby WS SP ZOZ”. 
 
Wielospecjalistyczny  Szpital  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  zaprasza  na  wstępne
konsultacje  rynkowe  poprzedzające  ogłoszenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
w sprawie wyboru Wykonawcy ww. zadania. 
W załączniku nr 3- opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przestawia minimalne parametry cygrowego
aparatu rentgenowskiego przyłóżkowego które według wiedzy Zamawiającego są niezbędne w celu zakupu
dobrej jakości sprzętu.   
W  przypadku,  gdy  Wykonawca  podczas  dialogu  zgłasza  uwagi  do  poszczególnych  parametrów
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych
odpowiedzi  należy  załączyć  materiały  prospektowe,  dane  techniczne  lub  instrukcje  oferowanego
sprzętu  w  języku  polskim.  Zamawiający  może  wystąpić  do  Wykonawców  o  udzielenie  wyjaśnień
niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

I UCZESTNICU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 
Uczestnikiem  wstępnych  konsultacji  rynkowych  może  być  każdy  Wykonawca  prowadzący  działalność
gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż cyfrowych aparatów rentgenowskich przyłóżkowych. 

II PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Celem  Dialogu  technicznego  jest  pozyskanie  przez  Zamawiającego  informacji  w  zakresie  sporządzenia
szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  przy  zakupie  przyłóżkowego  cyfrowego  aparatu
rentgenowskiego. 
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III ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w oparciu o przepisy art. 84 i 85 ustawy z 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.)

Szczegółowe  zasady  prowadzenia  konsultacji  określone  zostały  w  Regulaminie  prowadzenia  wstępnych
konsultacji rynkowych, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i został opublikowany na stronie
Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w części dotyczącej
wstępnych konsultacji rynkowych http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/
W toku badania wniosku o dopuszczenie do konsultacji Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.   

IV WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO WSTĘPNYCH
KONSULTACJI RYNKOWYCH 
 
Wnioski  o  dopuszczenie  do  konsultacji  należy  złożyć  w  formie  elektronicznie  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na adres: a.flis@szpital-nowasol.pl 

Termin składania wniosków: do dnia 08.06.2022 roku. 

Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w dniu 09.06.2022.

V WARUNKI UDZIAŁU 
Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach składają wniosek o dopuszczenie wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1 podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu lub Pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania konsorcjum firm.

Do wniosku dołączane są:
a) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy, jeżeli nie wynika bezpośrednio z KRS lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do Wstępnych konsultacji rynkowych;
Załącznik nr 2 – Regulamin Wstępnych konsultacji rynkowych
Załącznik nr 3 -  Parametry techniczne przyłóżkowego cyfrowego aparatu rentgenowskiego.  

           Bożena Osińska  
                                                                                                                                              DYREKTOR WS SP ZOZ 

               w Nowej Soli   
                         (podpis na oryginale) 
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