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NIP 7962963679, REGON 670209356 
 
 

Znak sprawy: DZP.341.27.2018 
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 

DIALOGU TECHNICZNEGO 
 

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego: 

Rozbudowy systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznym Spółka z o.o.  

na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

Ogłoszenie dotyczy projektu: „Wdrożenie E - Usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka 
z o.o.”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost E-potencjału Mazowsza 
Działanie 2.1 E -usługi Poddziałanie 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza.  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 

Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43 
e-mail: dzp@wss.com.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl, 
 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO: 

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. informuje, że zamierza przeprowadzić dialog 
techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie 
rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznym Spółka z o.o., w zakresie: 

a) budowy infrastruktury informatycznej, 
b) wdrożenia i integracji systemów. 
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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia, który jest 
integralną częścią dokumentacji.  

2. Ogłoszenie zawiera informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. usługi.  

3. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
na równi traktujący potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących.  

4. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie 
uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących możliwych rozwiązań, 
przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w zakresie wystarczającym dla wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 ustawy  
z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), ani nie jest 
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, w szczególności w trybie dialogu 
konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór 
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno  
– prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1834), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy  
z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1920). 

6. Prowadzenie dialogu technicznego służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego  
z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami 
technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu 
planowanej inwestycji.  

7. Celem prowadzenia dialogu technicznego jest konsultacja z przedstawicielami profesjonalnie 
świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie przez 
Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych  
od uczestników dialogu technicznego w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

8. W wyniku przeprowadzenia dialogu technicznego określenie przedmiotu planowanego zamówienia 
nastąpić ma w sposób wyczerpujący i umożliwiający Zamawiającemu nabycie jak najbardziej 
nowoczesnych lub innowacyjnych i optymalnych z punktu widzenia obiektywnych potrzeb 
Zamawiającego usług. 

9. Podczas prowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający może zażądać odniesienia się przez 
Wykonawców do rozwiązań szczegółowych niewskazanych w ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska 
podczas prowadzonego dialogu. 

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO: 

1. Uruchomienie procedury dialogu następuje od dnia publikacji ogłoszenia. 
2. Dialog techniczny prowadzony w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie i czasie, 

oddzielnie, z każdym z Wykonawców zainteresowanych udziałem w dialogu technicznym,  
w terminie określonym przez Zamawiającego. O proponowanym terminie spotkania, każdy 
zainteresowany Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej, faksem lub pocztą 
elektroniczną, zgodnie ze wskazanym, we wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, 
adresem. 

3. Najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego spotkania każdy z Wykonawców będzie 
zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w dialogu. 
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4. Za udział w dialogu technicznym Wykonawcy w nim uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia. 
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie pisemnej i ustnej.  

Do dokumentów przedstawionych w języku obcym powinno być załączone tłumaczenie na język 
polski. 

6. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczących 
w nim Wykonawców. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego, na każdym jego etapie 
bez podania przyczyn. 

8. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 
zamówienie publiczne. 

9. Dialog Techniczny poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, 
że Wykonawcą biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane  
w ustawie Pzp. 

 

V. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE  
DO DIALOGU TECHNICZNEGO: 

1. Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w dialogu technicznym Wykonawcy, posiadający 
doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego, proszeni 
są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku 
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

2. Termin składania wniosków upływa 25 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00. 
3. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego należy składać w zamkniętej kopercie  

z następującą informacją: 

„Dialog techniczny - Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych 
z funkcjonowaniem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznym Spółka z o.o.  Znak sprawy 

DZP.341.27.2018. 
Nie otwierać przed 25.04.2018 r. godz. 12:30”. 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicz 5; 26-617 Radom, pokój nr 60.   

4. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską o terminie złożenia 
wniosku decyduje termin jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie termin wysłania  
np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Wniosek złożony po terminie 
może, lecz nie musi zostać rozpatrzony przez Zamawiającego.  

5. Wszelką dokumentację należy sporządzać w formie pisemnej, w języku polskim.      
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM:  
1. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym jest złożenie 

wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Warunkiem udziału jest wykazanie przez Wykonawcę przystępującego do dialogu, iż prowadzi 
działalność gospodarczą, będącą przedmiotem niniejszego dialogu. 

3. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał  
lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego  
na osobę reprezentującą Wykonawcę przez osoby do tego umocowane. Ponadto, jeżeli  
z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób wniosek musi być podpisany 
przez wszystkie te osoby. 
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4. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły 
pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 powyżej, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod 
rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego. 

 

VII. UCZESTNICY DIALOGU: 
1. Uczestnikami dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, posiadający odpowiednie doświadczenie w 

zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem dialogu technicznego. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału 

w Dialogu Technicznym. 
3.  Poprzez udział w dialogu technicznym, Wykonawcy w nim uczestniczący, udzielają 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazanych informacji na potrzeby przygotowania 
dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania 
Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, 
uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu, na 
wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, 
zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie 
utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

 

VIII. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW: 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:  
- Agnieszka Bęc – telefon: 48 361 32 10; adres e-mail: abec@wss.com.pl 
- Piotr Nowak - telefon: 517 234 719; adres e-mail: lrpo@medycznit.pl 
 

Załączniki: 

nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

nr 2 - Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego; 

 


