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Sprawozdanie ze wstępnych konsultacji rynkowych 

1.INFORMACJE OGÓLNE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
Cel sprawozdania
 Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane oraz opublikowane w celu zapewnienia, że ewentualny udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które brały udział w konsultacjach  rynko -
wych nie zakłóci konkurencji. Sprawozdanie zawiera informacje przekazywane potencjalnym Wykonawcom w
trakcje konsultacji oraz informacje, które zostały pozyskane od potencjalnych Wykonawców, mające wpływ na
Opis Przedmiotu Zamówienia.

Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych 
Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych zostało opublikowane na stronie BIP Wielospecjalistycznego Szpitala
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w dniu 01.06.2022 r.  
Prowadzone konsultacje  dotyczył  opracowania  Szczegółowego Opisu Przedmiotu  Zamówienia  na cyfrowy
aparat rentgenowski przyłózkowy z napędem akumulatorowym, który pozwoli Zamawiającemu na zakup apa -
ratu spełniającego wymagania Zamawiającego. Celem konsultacji było przeprowadzenie rozmów oraz pozy -
skanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istot -
nych warunków zamówienia oraz określenia warunków serwisu i gwarancji.

Informacje przekazane wraz z ogłoszeniem 
Na stronach BIP WS SP ZOZ wraz z ogłoszeniem o wstępnych konsultacjach rynkowych opublikowano rów -
nież następujące dokumenty:

 Wniosek o dopuszczenie do konsultacji 
 Regulamin Wstępnych konsultacji rynkowych   
 Opis Przedmiotu Zamówienia  

Wybór Potencjalnych Wykonawców do kolejnego etap
Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, Potencjalni Wykonawcy spełnia-
jący warunek udziału w konsultacjach określone w Ogłoszeniu o Wstępnych Konsultacjach złożyli Wnioski o
dopuszczenie do konsultacji: 

Zamawiający do konsultacji zakwalifikował Wykonawców, który złożył wniosek. 

1. MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa   
2. Skamex Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Częstochowska 38/52m 93-121 Łódź    
3. Medikol Healthcare Sp. z o.o. ul. Polska 118, 60-401 Poznań 
4. Agfa NV, Oddział w Polsce- ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa 
5. GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa  
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2.PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Terminy 
Zamawiający zaplanował konsultacje z Wykonawcą na dzień 20.06.2022 r. i 22.06.2022 r.  

Komisja powołana przez Zamawiającego w składzie: Krzysztof Pułkownik, Agata Flis, Grzegorz Miśko. 

Informacje przekazane Potencjalnym Wykonawcom 
Podczas spotkań z potencjalnym Wykonawcą, Zamawiający przekazał opublikowany również wcześniej na
swojej  stronie  internetowej  Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia.  Prosił  o  wskazanie,  które  
z przykładowych parametrów zawartych w opisie mogą być ograniczeniem konkurencji i są dostępne np. tylko
u jednego z Wykonawców. Zamawiający prosił również o wskazanie, które parametry cechują przenośne apa-
raty RTG odpowiadające przedstawionym potrzebom Zamawiającego i które muszą bezwzględnie znaleźć się
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca  miał  również  możliwość  zadawania  pytań  odnośnie  planowanego  zakupu  przenośnego  
aparatu RTG. 

Zamawiający po przeprowadzonych rozmowach, uzyskał informacje od Wykonawców, które parametry
musza bezwzględnie znaleźć się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, aby Zamawiający
był pewien ze wyspecyfikowany cyfrowy przenosiny aparat RTG, spełniał wszystkie wymagania Zama-
wiającego: 

 Waga aparatu pozwalająca na przemieszczanie go pomiędzy oddziałami  
 Dodatkowe filtry pediatryczne i sposób ich wbudowania w aparacie  
 Maksymalna wysokość transportowa
 Czas ekspozycji 
 Możliwość pokonywania wzniesień 
 Waga detektora
 Maksymalne obciążenie detektora
 Składane teleskopowe ramię aparatu 

3. PODSUMOWANIE
Podczas rozmów z potencjalnymi Wykonawcami, Zamawiający pozyskał niezbędną wiedzę do opracowa-
nia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pozwalającego na zakup dobre jakości aparat RTG
spełniającego wymagania Zamawiającego oraz informację, które z wymienionych parametrów mogą pod-
legać ocenie punktowej, a które mogą być bezwzględnie wymagane i nie spowodują zakłócenia i ograni -
czenia konkurencji.  

           Bożena Osińska  
                                                                                                                                             DYREKTOR WS SP ZOZ   

                      (podpis na oryginale) 
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