
Wrocław, 29.06.2016r.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
znak sprawy: 1/DT/SC/2016

Sweco  Consulting  sp.  z  o.o.   Oddział we  Wrocławiu  ul.  Podwale  62  50-010  Wrocław  działając,  jako
Pełnomocnik Zamawiającego tj. 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Rudolfa Weigla 5 50-951 Wrocław działając na podstawie art. 31a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) – dalej
Pzp  informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny.

I. CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Pełnomocnik Zamawiającego przeprowadzi dialog techniczny w celu uzyskania informacji o najlepszych,
najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, ekonomicznie i organizacyjnie
rozwiązaniach w zakresie sprzętu medycznego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 - „Zestawienie urządzeń medycznych
wg specjalizacji, będących przedmiotem dialogu technicznego” stanowiącego przyszłe wyposażenie nowo
wybudowanego zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu. Uzyskane, podczas dialogu technicznego, informacje pozwolą Pełnomocnikowi Zamawiającego
na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz określenie
warunków umowy, w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom, przy zachowaniu
optymalizacji wymagań stawianych przyszłym wykonawcom.

II. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest:
a)  posiadanie przez Wnioskodawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zapewniających profesjonalizm

doradztwa i rzetelność otrzymanych informacji w zakresie dostaw sprzętu medycznego wyszczególnionego
w Załączniku nr 2,

b) za spełnienie wymogu Pełnomocnik Zamawiającego uzna posiadanie przez Wnioskodawcę doświadczenia
w zakresie dostaw poszczególnych urządzeń, wg grup wyszczególnionych poniżej, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

· Dla grupy I. Anestezjologia i Intensywna Terapia – min. 3 dostaw sprzętu wymienionego w
podanej grupie, każda z dostaw za min. 1 000 000 zł brutto (słownie jeden milion złotych).

· Dla grupy II. Szpitalny Oddział Ratunkowy – min. 3 dostaw sprzętu wymienionego w podanej
grupie, każda z dostaw za min. 100 000 zł brutto (słownie sto tysięcy złotych).

· Dla grupy III. Chirurgia ogólna - min. 3 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie,
każda z dostaw za min. 200 000 zł brutto (słownie dwieście tysięcy złotych).

· Dla grupy IV. Chirurgia naczyniowa - min. 2 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie,
każda z dostaw za min. 100 000 zł brutto (słownie sto tysięcy złotych).

· Dla grupy V. Neurochirurgia - min. 3 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie, każda
z dostaw za min. 200 000 zł brutto (słownie dwieście tysięcy złotych).

· Dla grupy VI. Okulistyka - min. 3 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie, każda z
dostaw za min. 100 000 zł brutto (słownie sto tysięcy złotych).

· Dla grupy VII. Laryngologia/Chirurgia twarzowo-szczękowa - min. 3 dostaw sprzętu
wymienionego w podanej grupie, każda z dostaw za min. 100 000 zł brutto (słownie sto tysięcy
złotych).

· Dla grupy VIII. Ortopedia - min. 2 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie, każda z
dostaw za min. 100 000 zł brutto (słownie sto tysięcy złotych).



· Dla grupy IX.  Pozostałe  - min. 2 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie, każda z
dostaw za min. 40 000 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych).

· Dla grupy X. Mycie i dezynfekcja - min. 2 dostaw sprzętu wymienionego w podanej grupie,
każda z dostaw za min. 30 000 zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy złotych),

c) przesłanie prawidłowo wypełnionych i podpisanych, tj. w sposób określony w niniejszej Informacji,
następujących dokumentów:

· Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym – Załącznik nr 1
· Zestawienia urządzeń medycznych wg specjalizacji, będących przedmiotem dialogu

technicznego – Załącznik nr 2, w dokumencie należy uzupełnić kolumnę „Proponowany model
i producent”,

· wykazu należycie wykonanych dostaw,
· pozostałych dokumentów wymaganych przez Pełnomocnika Zamawiającego.

III. DOKUMENTY

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w dialogu technicznym Wnioskodawca jest
zobowiązany dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wykaz
należycie wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, odpowiadających zakresem wymogom zawartym w pkt II niniejszej
Informacji, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W przypadku
zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wnioskodawca przedstawi Pełnomocnikowi
Zamawiającego dowody na okoliczność, że dostawy wyszczególnione w ww. wykazie zostały
wykonane należycie (w myśl przepisów § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

2. Prawidłowo uzupełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wraz z
załącznikami powinien zostać podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji
Wnioskodawcy wskazaną/e we właściwym dla niego rejestrze, zgodnie z zasadami reprezentacji lub
przez osobę/y należycie umocowaną/e, co powinno zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. W przypadku zaproszenia do udziału w dialogu technicznym w celu ustalenia osób uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym Wnioskodawca przedstawi Pełnomocnikowi Zamawiającego
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. W przypadku zaproszenia do udziału w dialogu technicznym, jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje
pełnomocnik, Wnioskodawca przedstawi Pełnomocnikowi Zamawiającego pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy w
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UCZESTNICTWO W DIALOGU
TECHNICZNYM

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania podpisanego Wniosku o dopuszczenie do udziału w
dialogu technicznym wraz z innymi, wymaganymi przez Pełnomocnika Zamawiającego, dokumentami
do dnia 11.07.2016 r., do godziny 12:00 na adres:

Sweco Consulting sp. z o.o. ul. Podwale 62 pok. 308 50-010 Wrocław.

2. Dokumenty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami:

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym znak sprawy 1/DT/SC/2016”



3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wraz z pozostałymi dokumentami należy
sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

4. Wniosek złożony po terminie nie zostanie otwarty przez Pełnomocnika Zamawiającego. Wniosek
zostanie zwrócony Wnioskodawcy.

V. FORMA I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Dialog techniczny prowadzony będzie na terenie 4 Wojskowego Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP
ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 (50-951) Wrocław z wybranymi Wnioskodawcami.

2. Dialog techniczny będzie prowadzony oddzielnie z każdym Wnioskodawcą.
3. O proponowanym przez Pełnomocnika Zamawiającego terminie dialogu technicznego Wnioskodawcy

zostaną poinformowani w formie pisemnej nie później niż na 5 dni przed planowanym dialogiem
technicznym.

4. Przewidywany czas trwania spotkania z każdym uczestnikiem dialogu technicznego wynosi 3-4 godziny.
5. Pełnomocnik Zamawiającego może wezwać Wnioskodawcę do kilkukrotnego udziału w dialogu

technicznym.
6. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie możliwość rejestrowania przebiegu dialogu technicznego

przy użyciu urządzenia cyfrowego, z wbudowanym mikrofonem, umożliwiającego nagrywanie dźwięku.
Nagrania będą wykorzystywane wyłącznie w celach udokumentowania procedury dialogu technicznego.

7. Ustawa Pzp nie zobowiązuje Pełnomocnika Zamawiającego do dopuszczenia wszystkich
zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu technicznym. Pełnomocnik Zamawiającego zaprosi
do udziału w dialogu technicznym tylko wybranych przez siebie Wnioskodawców na podstawie ilości
zaproponowanych urządzeń w poszczególnych grupach. Do każdej z wymienionych grup Pełnomocnik
Zamawiającego zaprosi nie więcej niż 5 podmiotów.  Przykład: dla I grupy Anestezjologia i Intensywna
Terapia:

- Podmiot A zaproponuje: kardiomonitor anestezjologiczny, kardiomonitor transportowy, kardiomonitor
OIT, respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do kontrolowanej
insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego, aparat do znieczulenia – tj. 10
z 27 wymienionych urządzeń;

- Podmiot B zaproponuje: kardiomonitor anestezjologiczny, kardiomonitor transportowy, kardiomonitor
OIT, respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do kontrolowanej
insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego, aparat USG – tj. 10 z 27
wymienionych urządzeń;

- Podmiot C zaproponuje: respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do
kontrolowanej insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego, aparat do
znieczulenia – tj. 7 z 27 wymienionych urządzeń;

- Podmiot D zaproponuje: respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do
kontrolowanej insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego – tj. 6 z 27
wymienionych urządzeń;

- Podmiot E zaproponuje: kardiomonitor anestezjologiczny, kardiomonitor transportowy, kardiomonitor
OIT, respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do kontrolowanej
insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego, aparat do znieczulenia, aparat
do terapii nerkozastępczej – tj. 11 z 27 wymienionych urządzeń;

- Podmiot F zaproponuje: kardiomonitor anestezjologiczny, kardiomonitor transportowy, kardiomonitor
OIT, respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do kontrolowanej
insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego, aparat do znieczulenia, aparat
do terapii nerkozastępczej, monitor zbiorczy - centrala – tj. 12 z 27 wymienionych urządzeń;

- Podmiot G zaproponuje: kardiomonitor anestezjologiczny, kardiomonitor transportowy, kardiomonitor
OIT, respirator, pompy infuzyjne, stacja dokująca do pomp infuzyjnych, system do kontrolowanej
insulinoterapii, pompy objętościowe, pompa do żywienia pozajelitowego, aparat do znieczulenia, aparat
do terapii nerkozastępczej, monitor zbiorczy - centrala – tj. 12 z 27 wymienionych urządzeń.



Wg powyższego, podmioty które zostaną zaproszone do udziału w dialogu technicznym to podmioty: G,
F, E, B i A – ponieważ zaproponowały największą ilość urządzeń wymienionych w podanej grupie.

8. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym nie otrzymają żadnego wynagrodzenia tytułem
uczestnictwa w dialogu.

VI. POŻĄDANY TERMIN ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Pożądany przez Pełnomocnika Zamawiającego termin zakończenia dialogu technicznego wynosi 60 dni
od dnia zamieszczenia niniejszej informacji. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia dialogu
technicznego, Pełnomocnik Zamawiającego poinformuje o tym fakcie podmioty uczestniczące w dialogu.

VII. POZOSTAŁE UREGULOWANIA DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie
publiczne oraz nie powoduje obligatoryjności uczestnictwa w jakimkolwiek postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym przez Pełnomocnika Zamawiającego.

2. Dialog techniczny będzie miał charakter jawny. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim
uczestniczące udzielają zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania
i realizacji potrzeb Zamawiającego, w zakresie dostaw będących przedmiotem dialogu technicznego.
Pełnomocnik Zamawiającego nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu,
nie później niż przed przekazaniem tych informacji zastrzegł, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wnioskodawcami są:

Pani Joanna Kalinowska – Sroczyńska – Specjalista ds. zamówień
Dane kontaktowe: tel: 607-963-013, e-mail: joanna.kalinowska-sroczynska@swecopl.pl

4. Niniejsza informacja nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu przepisów Pzp w szczególności
w trybie dialogu konkurencyjnego.


