
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 
 

Znak sprawy: DT/1/17 

 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  
KRS: 0000002976 
NIP: 876 20 08 352 
REGON: 870298738 
 

II.  DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  
Alina Pieniaktel.: 56 641 34 65, faks:56 46 213 34– w sprawach formalnych 
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego naleŜy opatrzyć 
dopiskiem:„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa wyposaŜenia technologicznego 
Centralnej Sterylizatorni wraz z montaŜem i uruchomieniem oraz zaprojektowanie i 
wykonanie niezbędnych robót budowlanych dostosowujących istniejącą kubatur ę do 
dostarczonego wyposaŜenia”. 
 

III.  PODSTAWA PRAWNA 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz zgodnie 
z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”opublikowanym na stronie 
internetowej Zamawiającego (Załącznik nr 2do niniejszego Ogłoszenia).  
 

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z przyszłym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa wyposaŜenia 
technologicznego Centralnej Sterylizatorni wraz z montaŜem i uruchomieniem oraz 
zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlanych dostosowujących istniejącą 
kubaturę do dostarczonego wyposaŜenia. 

2. Celem dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego wszelkich informacji, które mogą 
być wykorzystywane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy oraz szacowaniu wartości 
przedmiotu zamówienia. W szczególności oczekuje się, iŜ dialog pozwoli na uzyskanie 
informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych 
technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących 
słuŜyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a takŜe pozwoli tak opracować dokumentację 



postępowania, aby uzyskać najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązania i dokonać 
wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 
przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej 
Zamawiającego (Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złoŜenie zgłoszenia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym naleŜyte 
umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym 
Ogłoszeniu.  

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, 
z zastrzeŜeniem §6 ust. 12 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do 
dokumentów sporządzonych w innych językach niŜ polski powinny być dołączone 
tłumaczenia na język polski. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji w postaci 
pisemnej lub elektronicznej lub/i spotkania indywidualnego z Uczestnikami i poprzedzony 
zostanie moŜliwością przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku objętym przyszłym 
postępowaniem. 

5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.06.2017 r. 

 

VI.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu 

technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w 

dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w 

niniejszym Ogłoszeniu i Załączniku nr 1. 

2. Zgłoszenia moŜna składać: 

a) pisemnie, w siedzibie Zamawiającego w budynku „T” pok. 108A, 
b) faksem na nr: 56 46 213 34. 

3. Termin składania zgłoszeń:6.06.2017 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu 
zgłoszenia do Zamawiającego). 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które 
złoŜą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie. 

 

 

 

 



 

 

 


