Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Bydgoszcz dnia: 2018-09-21

INFORMACJA
o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ działając na
podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu
Technicznego w przedmiocie:
Pozyskanie wiedzy na temat rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i
ekonomicznych w celu wdrożenia i uruchomienia zintegrowanego i kompleksowego
szpitalnego systemu informatycznego spełniającego wymagania prawa oraz
pozwalającego na optymalizację ergonomii pracy i kosztów świadczonych usług.
I. Szczegółowy opis przedmiotu dialogu technicznego:
W ramach przeprowadzonego dialogu technicznego Zapraszający wymaga przeprowadzenia
prezentacji oferowanego produktu, konsultacji z personelem szpitala, doradztwa w zakresie
usprawnienia funkcjonowania jednostki, pomocy w tworzeniu specyfikacji technicznej,
określenia szczegółowych wymagań sprzętowych (serwery, stacje robocze, etc.)
oprogramowania dostosowanych do struktury jednostki oraz podaniu orientacyjnych kosztów
przedmiotu zamówienia w ramach wykonywania serwisu i nadzoru autorskiego w okresie 5
lat wraz z określeniem szacunkowych kosztów utrzymania systemu w perspektywie 10 lat.
II. Warunki udziału w dialogu technicznym:
O uczestnictwo w dialogu mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1) Prowadzą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i wdrażaniem systemów
informatycznych;
2) Na dzień złożenia zgłoszenia uczestnictwa w niniejszym dialogu technicznym
obsługują co najmniej 10 szpitali dysponujących co najmniej 250 łóżkami;
3) Wykonali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 3 udane usługi kompleksowej
dostawy i wdrożenia systemu informatycznego dla podmiotów leczniczych.
III. Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 01/10/2018 - 31/10/2018
Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w dialogu technicznym mogą przesyłać swoje
zgłoszenia do dnia 2018-09-28 do godziny 09:00, z podaniem informacji znajdujących się we
wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu
technicznego.
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Zamawiający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:
E-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl
Faks: 52 370-91-25
IV. Miejsce prowadzenia dialogu:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz

V. Zasady dotyczące prowadzenia dialogu:
Dialog będzie prowadzony w języku polskim.
Dialog prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz zachowanie
równego traktowania uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.
Udział w dialogu nie może naruszyć uczciwej konkurencji w postępowaniu w sprawie wyboru
wykonawcy zamówienia.
Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić na podstawie
uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji opis przedmiotu zamówienia w zakresie
wystarczającym dla wszczęcia postępowania przetargowego.
Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej
zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania i realizacji
zamówienia publicznego.
Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu zastrzegł, że
przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.
Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o zamówienie
publiczne.
Zamawiający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić postępowania
przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający
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Załącznik nr 1
Formularz Zgłoszenia udziału
w czynnościach dialogu technicznego

…………………………….
Miejscowość, data

ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Działając w imieniu wskazanego poniżej podmiotu zgłaszamy niniejszym gotowość uczestnictwa w
czynnościach dialogu technicznego, prowadzonego w przedmiocie:
Pozyskanie wiedzy na temat rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w celu
wdrożenia i uruchomienia zintegrowanego i kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego
spełniającego wymagania prawa oraz pozwalającego na optymalizację ergonomii pracy i kosztów
świadczonych usług.
Dane Podmiotu:

Lp.

Nazwa

Adres

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i Nazwisko
Adres
Adres e-mail
Nr telefonu
Nr faksu

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki uczestnictwa w dialogu technicznym:
1) Prowadzimy działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych;
2) Na dzień złożenia zgłoszenia uczestnictwa w niniejszym dialogu technicznym obsługujemy ……..
(podać ilość) szpitali dysponujących co najmniej 250 łóżkami;
3) Wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 3 udane usługi kompleksowej dostawy i
wdrożenia systemu informatycznego dla podmiotów leczniczych.
Na potwierdzenie powyższego do niniejszego zgłoszenia dołączam:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) Wykaz aktualnie (wg stanu na dzień złożenia zgłoszenia) obsługiwanych szpitali dysponujących co
najmniej 250 łóżkami (co najmniej 10);
3) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania zgłoszeń wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
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inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

dnia
miejscowość data
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