
 
 

 

 

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM 

 
W związku z planowanym uruchomieniem procedury zamówienia na sprzęt medyczny: 
hipertermia całego ciała, Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN w Opolu, zaprasza potencjalnych 
dostawców do przystąpienia do dialogu technicznego.  
 
Przedmiot dialogu technicznego: 
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem hipertermii całego ciała oraz 
przeszkolenie personelu z zakresu obsługi. 
 
Podczas dialogu technicznego mogą być poruszane również kwestie związane z serwisem i 
jego kosztem 
 
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy 
przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, który będzie zgodny z zasadą uczciwej 
konkurencji oraz zapoznanie się przez Zamawiającego z najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi i technologicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Ponadto, celem 
dialogu zamówienia jest również zdobycie wiedzy, która pozwoli Zamawiającemu 
przygotować postępowanie w sposób gwarantujący potencjalnym wykonawcom złożenie 
ofert i wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.  
 
Zgłoszenia udziału w dialogu technicznym należy składać na adres Zamawiającego: 
Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN 
45-272 Opole 
ul. Pużaka 11 
tel. 606 862 510 
e-mail: s.kampa@samarytanin.opole.pl 
strona internetowa: www.samarytanin.opole.pl  
  

Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego z podmiotami, które zgłosiły  chęć 
uczestnictwa w dialogu technicznym będą uzgadniane bezpośrednio z zaproszonymi do 
udziału w dialogu technicznym. 

 

Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkań z każdym podmiotem oddzielnie. 
Dopuszcza się również  przeprowadzenie spotkania w formie  korespondencji elektronicznej 
lub telekonferencji.   
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Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego 
ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.samarytanin.opole.pl. 

 

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie elektronicznej (skan 
w formacie PDF) na adres e-mail: s.kampa@samarytanin.opole.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30.05.2018 do godz. 15:00 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Informacji o dialogu technicznym. 

 

Zamawiający wymaga dołączenia do zgłoszenia następujących informacji oraz dokumentów: 

1) dane uczestnika dialogu, 

2) dokument stanowiący potwierdzenie statusu prawnego wykonawcy, 

3) dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeśli dane do reprezentacji nie wynikają 
z dokumentu wskazanego w pkt 2 lub 3 powyżej), 

5) oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia dialogu technicznego.  

 

W trakcie spotkania w ramach dialogu technicznego wykonawcy dokonają prezentacji sprzętu 
medycznego będącego przedmiotem dialogu technicznego (opisy techniczne w formie 
papierowej lub przesłane drogą elektroniczną, katalogi, prospekty).  Poruszone zostaną 
również zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne oraz ekonomiczne 
związane z przedmiotem dialogu technicznego. 

 

Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz 
nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu 
technicznym. Nieprzystąpienie do dialogu technicznego nie będzie ograniczało praw oraz nie 
będzie działało na niekorzyść potencjalnych wykonawców w postępowaniu. 

 

Udział w dialogu technicznym stanowi  bezwarunkową zgodę Wykonawcy na wykorzystanie 
informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie 
dialogu  technicznego w zakresie używania oraz w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 
utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową itp.  
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                   Załącznik nr 1 

 
 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 

 

  

Dane podmiotu zgłaszającego chęć udziału w dialogu technicznym:                                                            
 
nazwa, adres: 
 
................................................................................................................................................  
 
nr telefonu/faksu  
 
................................................................................................................................................  
 
e-mail 
 
................................................................................................................................................. 
 
strona www 
 
………........................................................................................................................................... 
 
Osoby wskazane ze strony Wykonawcy do udziału w dialogu technicznym: 
 
................................................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) 

 
 
 


